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O
خاتم  عىل  والسالم  والصالة  البيان،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن  عّلم  هلل،  احلمد 
األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد، فإن مما يوجُبه 
اإلسالم عىل من دخل فيه أن يضع لغة العرب يف املقام األول؛ إذ هبا جاء الوحي، وكان 
ضون عىل ذلك؛ وأعىل ما كان لدهيم من علومها الشعر اجلاهيل،  الصحابة M ُيرِّ
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب I: »كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصحُّ 
منه«، وكَتَب إىل أيب موسى األشعري I: »ُمر َمن ِقَبَلك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدّل عىل 
معايل األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب«، وقال ابن عباس L: »الشعر 
ديوان العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعَر اجلاهلية وشعر احلجاز«. فال ريب إذن 

ل ما ُيعنى به من لغتهم إلدراك أساليبهم يف البيان. يف أن ِشْعر العرب من أوَّ

الاً العموم يف قول عمر I يف نعت شعر اجلاهلية:  وينبغي للعاقل أن يقف متأمِّ
»مل يكن هلم علم أصحُّ منه«، يقول حممود حممد شاكر V: »كان لدى عرب اجلاهلية 
شعٌر  أكثُره  النفس،  يف  عام  اإلفصاح  ألساليب  جامٍع  نبيل  رشيف  كالم  من  هائل  قدٌر 
د هذه  د األغراض، يتناول كلَّ ما حتتاُج النفوُس إىل اإلبانة عنه عىل تعدُّ ع املعاين متعدِّ متنوِّ
قه عمَل كبريهم وصغريهم، ورجاهلم ونسائهم،  ُل يف ذلك وتذوُّ احلاجات، وكان التأمُّ
باديتهم ويف  وأرشافهم وعامتهم، وأحرارهم ومواليهم، والقسَط األوفر يف حياهتم يف 
م النار من الشَغف به واإلحلاح  هم ويف هلوهم، وكانوا عىل ِمْثل َترضُّ حارضهتم، ويف ِجدِّ

عليه حتى ُصقلت ذاكرهتم فَوَعت، وُأرِهف به إحساُسهم فميَّز بعَضه من بعض«.

وكان معرفة الشعر والبرُص به ومتثُُّله فاشياًا عند العرب، وأظلَّهم اإلسالم وهم عىل 
تلك احلال، وحاهلُم يف هذا أشَهُر من أن ُتذكر.
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»هل  فقال:   ،H النبي  أردفني  قال:   I الثقفّي  سويد  بن  الرشيد  عن 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟« قلت: نعم، قال: »هيه«، فأنشدته بيتاًا، ثم 
قال:   I سمرة  بن  جابر  وعن  بيت.  مائة  أمتمت  حتى  بيتاًا،  فأنشدته  »هيه«،  قال: 
»جالست رسول اهلل H أكثر من مائة مرة، فكان أصحاُبه يتناشدون األشعار، 

ويتذاكرون أمر اجلاهلية، فربام تبسم«. 

وقال الشعبّي V: »كان أبو بكر رمحة اهلل عليه يقول الشعر، وعمر يقول الشعر، 
وكان عيّل أشعر الثالثة، رمحة اهلل عليهم«، وعن حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي عن بعض أشياخه 
قال: »كان عمر بن اخلطاب I ال يكاد َيعِرض له أمٌر إال أنشد فيه بيَت شعر«، وجاء 
ف   عن زيد بن ثابت I أنه »روى من شعِر كعب بن مالك تسعني قصيدة«، وقال مطرِّ
ري V: »صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل البرصة، فام  خِّ ابن عبد اهلل بن الشِّ
ا«، وقال عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي V: »كان  أتى علينا يوم إال أنَشَدنا فيه شعراً
البيت«،  َيُطوفان حول  الشعر ومها  يتناشدان   H النبي  جالن من أصحاب  الرَّ
وكانت عائشة J حتفظ من شعر لبيد I اثني عرش ألف بيت، وقال أبو الزناد 
ا َأْروى لشعٍر من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد اهلل! فقال: ما  V: ما رأيُت أحداً
ا. وعن أيب خالد  روايتي يف رواية عائشة؟!، ما كان َينِْزل هبا يشٌء إال َأنَشَدت فيه شعراً
فَلَعلَّهم   ،H حممد  أصحاب  من  حلقٍة  يف  أجلس  كنُت   : قال   V الوالبي 
ل �: ومل يبق أحٌد من أصحاب  أاّل َيذكروا إاّل الشعَر حتى يتفّرقوا،  قال املفضَّ

 

عر ومتّثل به. رسول اهلل H إاّل وقد قال الشِّ

ينََورّي V: »قّل أحٌد  وكذلك كان األمر فيام تال من األزمنة، بل قال ابن قتيبة الدِّ
له أدنى ُمْسكة من أدٍب وله أدنى حّظ من َطْبٍع إاّل وقد قال من الشعر شيئاًا«، وذلك ألّن 
العلم بالشعر وال سيام الشعر اجلاهيل هو الدرس األول يف معرفة القرآِن العظيم آيِة النبّي 
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ما  ذكر  سياق  يف   V الشافعّي  اإلمام  يقول  تعاىل،  اهلل  دين  يف  الفقه  ويف   H
ا بالشعر، وما يتاج إليه للسنة  ا باللغة، بصرياً جيب أن يكون عليه املفتي: »...ويكون بصرياً
ا بأشعار العرب، قال  والقرآن، وَيستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان هو V بصرياً
ي مصعب بن عبد اهلل -يعني الزبريي- أشعار هذيل  الزبري بن بكار V: أمىل عيلَّ عمِّ
ووقائعها وأيامها، ثم قال: أماله يا بني عيلَّ شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله حممد بن 
إدريس الشافعي من أّوله إىل آخره حفظاًا! فقلت له: يا أبا عبد اهلل، أين أنت هبذا الزمن عن 
الفقه؟ فقال: »إياه أردت«، وعن أيب عثامن املازين V قال: سمعت األصمعي يقول: 
نَْفرى عىل الشافعيِّ بمكة، وقال األزهري V: »..فعلينا أن نجتهد يف  قرأُت شعر الشَّ
ل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب، ثم السنن املبينة جلُمل التنزيل  تعلُّم ما ُيتوصَّ
املوضحة للتأويل؛ لتنتفَي عنّا الشبهُة الداخلة عىل كثرٍي من رؤساء أهل الزيغ واإلحلاد، 
ثم عىل رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأّولوا بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا 

يف كتاب اهلل جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفٍة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا«.
وإن التزهيد يف الشعر والتهوين من شأنه َلـهو ِمن الزيغ عن هنج السداد يف العلم 
والعبادة، ومن صنيع األعاجم وأشباه األعاجم؛ يقول سعيد بن املسيِّب V -وهو 
إن  له:  قيل  ملا  زمانه-  التابعني يف  I وسيِّد  أيب هريرة  السبعة وصهُر  الفقهاء  أحد 
ا أعجميًّا«، وجاء عن  ا من العراق ال َيَرْون إنشاد الشعر!، فقال: »لقد نسكوا ُنسكاً قوماً
ابن شهاب V مثُله، وإنام الشعُر كالٌم كام جاء عن الصادق املصدوق H أنه 
قال: »الشعر مبنزلة الكالم، َحَسُنه كَحَسن الكالم، وقبيُحه كقبيح الكالم«، وقد بنّي 
العلامء بلغة العرب وبحديث رسول اهلل H املراد باإلطالق الوارد يف احلديث 
املرفوع: »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيًحا خرٌي له من أن ميتلئ شعًرا«، وأنه حمموٌل عىل 
الشعر حّتى شغله عاّم  َمن غلب عليه  أو عىل   ،H النبّي  به  الذي ُهجي  الشعر 

عداه من الواجبات واملستحّبات، وقد أطال الطربيُّ V يف حترير هذه القضية.
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يوسف  احلّجاج  أبو  مجعه  الذي  الديواَن  اجلاهيّل  الشعر  دراسة  يف  اشتهر  مما  وإّن  هذا 

 

نَتَمِرّي املتوفَّ سنة V 476، اختار فيه أشعار  ابن سليامن بن عيسى املعروف باألعلم الشَّ
َعَبدة  الذبياين وعلقمة بن  الِكندي والنابغة  القيس بن ُحجر  ستة من شعراء اجلاهلية امرئ 
التميمي الفحل وزهري بن أيب سلمى املزين وطرفة بن العبد البكري وعنرتة بن شداد العبيس، 
ثم رَشَحها األعلم نفُسه، ورشحها كذلك الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليويّس املتوفَّ 
ا وحفظاًا. سنة V 494، وُعني العلامء والشعراء والفقهاء بالديوان دراسة وتعلياماً ورشحاً

وهذه الطُّّرة التي نحن بصدد إخراجها امتداٌد لتلك العناية بالديوان، دّوهنا الشيخ 
9 لدى قراءته عىل شيخه العالمة أمحدُّ بن حممذ  العالمة حممد األمني بن احلسن 
فال احلسني V، والطُّّرة تعليق خمترص حمَكم يوضع بياناًا أللفاظ أصٍل ما ُبغيَة حفظِهام 
بني  متداولة  عّدة  ا  املنوال طرراً احلسن عىل هذا  بن  األمني  الشيخ حممد  ر  وقد حرَّ ا،  معاً
دارسيها وهي بخط يده، وغالبها مكتوب باخلط املغريب، فجاءت إشارته بطباعتها باخلط 
ا بإذن اهلل تعاىل، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها  املرشقي ليعّم النفع، وستنرش تباعاً
العلامء يف بالد شنقيط حلفظ نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، 
أمة  السابقني من علامء  بقي من طرق  ما  الضياع، بل هي  واألمانِة يف محِله ومحايته من 
اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار 

املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

املدينة املنورة
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مقدمة صاحب الطرة 9

#

وصىل اهلل وسلم عىل أفضل وخاتم األنبياء واملرسلني وعليهم أمجعني وعىل آل حممد 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وأخف  معاناة  بأقل  املقروءات  حفظ  ملريد  املناسبة  الكلامت  القليلة  الطرة  فهذه 
مشافهة  من  ا  أساساً أخذهتا  املعروفني،  الستة  الشعراء  ديوان  عىل  وضعتها  تضحيات 
شيخي وحبي ذي الفضل والربكات الشيخ أمحدُّ بن حممذ فال احلسنّي احلسن األقوال 
ا نفرح به يوم ُتبىل الرسائر ويفوز أهل اإلخالص  ا حمضاً واألفعال ريض اهلل عنا وعنه رضاً

وطيبو الضامئر.
الديوان،  إىل بعض رشاح هذا  العبارات  أرجع يف بعض  األحوال  هذا ويف بعض 
وذلك عندما ال أحفظ من الشيخ تركيباًا يمكن حفظه إما لوضوح املعنى فلم يكن داٍع 
لذلك الرتكيب أو لضيق فرصة الكتابة كام لو كان وقت القراءة يف حال انشغال الشيخ 

ا يف الطريق أو يامرس عمالاً آخر.  بعمل ككونه سائراً

ا يف املائة من كالم الشيخ رمحه اهلل رمحة واسعة  ا ليس ُيعّد واحداً مع أن ذلك كله قليل جدًّ
وبارك يف ذويه عامة وبنيه خاصة وطالبه األخيار؛ إنه ويّل ذلك والقادر عليه. وكانت قراءيت 

هلذه الطرة خالل سنتي ست وثامنني وسبع وثامنني بعد ألف وثالثامئة من اهلجرة.
. ا، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياماً واحلمد هلل رب العاملني قبالاً وبعداً

كتبه
حممد األمني بن احلسن بن سيدي عبد القادر املسومي املوريتاني

غفر اهلل له ولسائر ذويه وللمسلمني أمجعني
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قال َطَرفة بن العبد البكري:
َثْهَمِد ق��ِة  ْ ب���رُ أط���اٌل  لَخْولة  الَيِد1 ظاهِر  يف  الَوْشم  كباِقي  َتلرُوح 

َمطيَّهم  ع��يَّ  صحبي  هبا  ق��وًف��ا  ورُ ِد2 وَتلَّ أًس��ى  َتلِك  ال  يقولون 

���ْدوًة غرُ املالكّيِة  وَج  ���درُ حرُ ك��أّن  َدِد3 من  بالنَّواصف  َسِفنٍي  خايا 

ياِمٍن  ابِن  َسفني  ِمن  أو  َعَدْولّيٌة  وَيتدي4 َط��وًرا  الَمّاح  هبا  ور  َيجرُ

هبا  ها  َحيزومرُ امل��اِء  َحباَب  قُّ  َيشرُ بالَيِد5 فايِلرُ  المرُ َب  ْ ال���ُّ َقَسم  كام 

ويف الَحيِّ َأحَوى َينفرُضرُ ال�َمْرَد شاِدٌن  وَزَب��ْرَج��ِد6 لؤلٍؤ  ِسْمَطي  ظاِهررُ  مرُ

بَخِميلٍة  َرْب��َرًب��ا  ترُراِعي  وٌل  َخ��ذرُ وَترتِدي7 ي��ِر  ال��َ�ِ أط��راَف  َت��ن��اَولرُ 

ًرا  نوِّ مرُ ك��أّن  َأْل��َم��ى  عن  وَتبِسمرُ  َنِدي8 له  ِدْع��ٍص  ْمل  الرَّ رَّ  حرُ َتلََّل 

لِثاتِه  إال  الشمِس  إَي���اةرُ  َسَقْته  بإثِمِد9 عليه  َت��ْك��ِدم  ومل  أرُِس���فَّ 

ِرداَءها  َألقْت  الشمَس  كأّن  ووجٌه  ِد10 َيتخدَّ مل  ال��لَّ��ون  َن��ِق��يُّ  عليه 

احتضاِره  عند  الَهمَّ  ألرُمِض  وإين  وَتغتِدي11 وح  َت��ررُ ِمرقاٍل  بعوجاَء 

ا َنَسأترُ اإلَراِن  ك��أل��واِح  ���وٍن  َأمرُ ِد12 برُرجرُ َظهررُ  كأّنه  الِح��ٍب  عىل 

كأّنا  َت���رِدي  َوج��ن��اَء  ��ال��ّي��ٍة  جرُ َأرَب���ِد13 ألَزَع���َر  َت���ِ�ي  َسَفنَّجٌة 

وَأتَبعْت ناجياٍت  ِعتاًقا  باِري  ترُ عبَِّد14 مرُ َم��وٍر  ف��وَق  وظيًفا  َوظِيًفا 

َترَتِعي  وِل  الشَّ يف  ني  فَّ القرُ َعِت  َتربَّ َأغ��َي��ِد15 ة  األَِسّ َم��ولِ��يِّ  َح��دائ��َق 

وَتّتِقي  ِهيب  المرُ صوِت  إىل  َتِريعرُ  لبِِد16 مرُ َأكَلَف  َروعاِت  َصٍل  خرُ بذي 

َتكنََّفا  ِح��يٍّ  َم��ْ�َ َجناَحي  ك��أّن  بِمرَسِد17 الَعِسيب  يف  ا  كَّ شرُ ِحفاَفيه 
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وت��ارًة  ِميل  الزَّ خلَف  به  فَطوًرا  ِد18 ��دَّ مرُ ذاٍو  نِّ  كالشَّ َحَشٍف  عىل 

فيهام  النَّحضرُ  أرُكِمل  َفِخذاِن  هلا  ِد19 ����رَّ ��نِ��ي��ٍف مرُ ك��أّن��ام ب��اَب��ا مرُ

هرُ  لرُوفرُ خرُ كالَحنِيِّ  َمحاٍل  وَط��يُّ  ِد20 نضَّ مرُ ب���َدأٍي  ت  لرُ���زَّ وَأج��ِرن��ٌة 

َيكنرُفانا  ض��اَل��ٍة  كِ��ن��اَس  ك��أّن  ِد21 ؤيَّ مرُ ْلٍب  صرُ حتَت  ِق��ِ�ٍّ  وَأْط��َر 

هل��ا ِم��رَف��ق��ان َأف���َت���اِن ك��أّن��ام  ِد22 تشدِّ مرُ دالِ���ٍج  بَسْلَمي  ترُ��ِم��رُّ 

ا  رهبُّ َأق��َس��م  وِم��يِّ  ال��رُّ كَقنَطرة  بِقرِمِد23 ترُ��ش��اَد  حتى  لترُكَتنفْن 

الَقَرا  وَجدة  مرُ ثنرُوِن  العرُ هابِّيةرُ  صرُ الَيِد24 َم��ّوارةرُ  جل  الرِّ َوْخ��ِد  َبعيدةرُ 

وأرُجنِحْت  َشزر  َفْتَل  َيداها  ت  أرُِمرَّ سنَِّد25 مرُ َسِقيٍف  يف  داها  َعضرُ هلا 

أرُفِرعْت  ثرُم  َعنَدٌل  ِدف��اٌق  َجنرُوٌح  ِد26 صعَّ مرُ عاًل�ى  مرُ يف  َكتِفاها  هلا 

َدَأياتا  يف  النِّْسع  ��لرُ��وَب  عرُ ك��أّن  َق��رَدِد27 َظهِر  يف  َخلقاَء  من  َم��واِردرُ 

كأّنا  َت��بِ��نيرُ  وأح��ي��اًن��ا  َت��اَق��ى  ِد28 ��ق��دَّ مرُ َقميٍص  يف  ��رٌّ  غرُ َب��ن��ائ��قرُ 

به  ��دْت  َص��عَّ إذا  َنّهاض  وَأْت��َل��عرُ  صِعِد29 مرُ بِدْجلَة  برُ��وِصٍّ  ّكان  كسرُ

كأّنام  ال��َع��اِة  ِم��ث��ل  ��م��ٌة  ��جرُ وجرُ ِمَ�ِد30 حرِف  إىل  منها  املرُلتَقى  َعى  ورُ

وِمشَفٌر الشآمي  كِقرطاِس  وَخدٌّ  ِد31 ��رَّ ه مل يرُ ك��ِس��ْب��ِت ال��َي��امين ِق���دُّ

اْستَكنّتا ك��امل��اِوّي��َت��نِي  وَعيناِن  بَكهَفي ِحجاَجي صخرٍة َقْلِت َموِرِد32

فَ�امها الَقَذى  ��ّواَر  عرُ وران  َطحرُ َفرَقِد33 أرُمِّ  َم��ذع��ورٍة  كمكحولَتي 

ى  َ للرسُّ س  التوجُّ َسمِع  وصاِدقتا  ِد34 ندَّ مرُ لصوٍت  أو  َخِفيٍّ  بَجْرٍس 

فيهام  الِعْتَق  َت��ع��ِرف  ؤلََّلتاِن  مرُ فَرِد35 مرُ بَحوَمَل  ش��اٍة  كساِمعَتي 

َلمَلٌم  مرُ َأَح���ذُّ  َن��ّب��اٌض  وَأرَوعرُ  ِد36 صمَّ مرُ َصِفيٍح  يف  صخٍر  كِمرداِة 
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ها  ور رأسرُ وإن شئترُ ساَمى واِسَط الكرُ الَخَفْيَدِد37 َنجاَء  بَضْبَعيها  وعاَمْت 

وإن شئترُ مل ترُرِقل وإن شئترُ َأرقلْت َصِد38 مرُ ال��ِق��دِّ  من  َم��ل��ِويٍّ  خمافَة 

ماِرٌن  األنِف  من  وٌت  َمخررُ وَأْعَلمرُ  َتزَدِد39 األرَض  به  ْم  َترجرُ متى  َعتِيٌق 

صاحبي  قال  إذا  َأمِض  ِمثلها  عىل  وَأفتدي40 منها  َأفِديك  ليَتني  أال 

وخاَله خوًفا  النَّْفسرُ  إليه  وجاشْت  َمرَصِد41 غرِي  عىل  َأمَسى  ولو  مصاًبا 

أنني  ِخلترُ  َفًتى  َمن  قالوا  القومرُ  إذا  ِد42 َأتبلَّ ومل  َأك��َس��ْل  فلم  نِيترُ  عرُ

فَأْجَذمْت بالَقطِيِع  عليها  َأَحلترُ  ِد43 املتوقِّ األَم��َع��ِز  آلرُ  َخ��بَّ  وق��د 

ملٍس  َولِ��ي��دةرُ  ذال��ْت  كام  فذالْت  ِد44 ��دَّ ��ا أذي���اَل َس��ْح��ٍل مرُ ترُ��ِري رهبَّ

خمافًة  ال��تِّ��اِع  ب��َح��ّال  ول��س��ترُ  أرُرفِ��ِد45 القومرُ  َيس�فِِد  متى  ولكْن 

َتْلَقني  القوِم  َحْلقة  يف  َتْبِغني  وإن  َتصَطِد46 الَحوانيِت  يف  َتلتِمْسني  وإن 

َرِوّي��ًة  كأًسا  َأصَبْحك  َتأتِني  متى  وإن كنَت عنها ذا ِغنًى فاغَن وازَدِد47

ترُاِقني  اجلميعرُ  الَحيُّ  َيلتِق  وإن  ِد48 صمَّ المرُ الرشيِف  البيِت  ذروِة  إىل 

وَقْينٌة  كالنُّجوم  بِيٌض  َن��دام��اَي  ْجَسِد49 ومرُ برُ��رٍد  بني  علينا  وح  َت��ررُ

َرفِيقٌة  منها  الَجيِب  ِقطابرُ  َرِحيٌب  ِد50 املتجرَّ َب��ّض��ةرُ  النَّدامى  بَجسِّ 

لنا  انَ�ْت  َأسِمعينا  قلنا  َنحنرُ  إذا  ِد51 ترُشدِّ مل  وفًة  َمطررُ ِرْسلِها  عىل 

ِخلَت صوَتا  عْت يف صوِتا  َرجَّ إذا  َرِدي52 َب��ٍع  ررُ عىل  َأْظ���آٍر  َب  َت��ج��اورُ

ولّذيت  موَر  الخرُ َت��رْشايب  زاَل  وما  ْتَلِدي53 ومرُ َطِريفي  وإنفاقي  وَبيِعي 

لُّها  كرُ الَعشريةرُ  َتحاَمْتني  أْن  إىل  عبَِّد54 المرُ البعرِي  إف��راَد  وأرُف���ِردترُ 

نكِرونني  يرُ ال  َغ���اَء  َبني  رأي��ترُ  ِد55 املمدَّ الطِّراِف  ه��ذاك  أه��لرُ  وال 
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الَوَغى  َ َأح�رُ الّزاِجرْي  ذا  أيُّ أال  خلِِدي56 وأن َأشَهَد اللّذاِت هل أنت مرُ

َمنِّيتي  دفَع  َتسطِيعرُ  ال  كنَت  فإن  َيِدي57 َملكْت  بام  أرُبادْرها  فَدْعني 

الفتى  ِعيشة  ِمن  هّن  ثاٌث  فلوال  ِدي58 وَّ عرُ قاَم  متى  َأحِفل  مل  ك  وَج��دِّ

بٍة  برَشْ العاذالِت  َسْبقي  فمنهّن  ترُزبِِد59 باملاء  ْعَل  ترُ ما  متى  َميٍت  كرُ

نًَّبا  مرُ املضافرُ  ن��اَدى  إذا  ي  وَك��رِّ ِد60 امل��ت��ورِّ َنبَّهَته  ال��َغ��َ�  كِسيِد 

عِجٌب  ْجنرُ مرُ ْجن والدَّ وتقصريرُ يوِم الدَّ ِد61 عمَّ المرُ اخِل��ب��اِء  حت��َت  بَبْهَكنٍة 

لِّقْت عرُ ماليج  والدَّ يَن  ِ ال�رُ ك��أّن  ِد62 يرُعضَّ مل  ِخ���ْرَوٍع  أو  ��رَشٍ  عرُ عىل 

حياِتا  يف  هاَمتي  ي  أرُروِّ ف��َذرين  ِد63 ��رَّ مرُ امل��امت  يف  ٍب  ِشْ خم��اف��َة 

حياِتا  يف  نْفَسه  ي  ���روِّ يرُ كريٌم  ِدي64 الصِّ نا  أيُّ غًدا  مْتنا  إْن  سَتعلم 

باملِه  َب��ِخ��ي��ٍل  َن��ّح��اٍم  ق��َ�  َأرى  فِسِد65 مرُ الَبطالة  يف  َغ���ِويٍّ  كقِ� 

عليهام  ت��راٍب  ِمن  ِجْثَوَتنِي  َت��رى  ِد66 نضَّ مرُ َصِفيٍح  ِمن  مٌّ  صرُ َصفائحرُ 

وَيصَطفي  الكِراَم  َيْعتامرُ  املوَت  َأرى  ِد67 املتشدِّ الفاحِش  م��اِل  َعِقيلَة 

ليلٍة  لَّ  كرُ ناقًصا  كنًزا  العيَش  َأرى  َينَفِد68 والدهررُ  األي��امرُ  َتنقرُِص  وما 

الَفَتى َأخطأ  ما  املوَت  إّن  ك  لَعمررُ بالَيِد69 نْياه  وثرُ رَخى  المرُ لَكالطَِّوِل 

لَحْتِفه  ��ْده  َي��قرُ يوًما  َيشأ  ما  متى  َينَقِد70 الَمنِّية  َحْبِل  يف  َي��كرُ  ومن 

مالًكا  َي  عمِّ واب��َن  َأراين  يل  فام  ِد71 وَيبعرُ عني  َي��نْ��َأ  منه  َأدنرُ  متى 

َيلرُومني  َع��اَم  َأدري  وال  َيلرُوم  َأْعبرُِد72 بنرُ  رطرُ  قرُ احليِّ  يف  الَمني  كام 

َطلبترُه  خ��رٍي  ك��لِّ  ِم��ن  وَأي��َأَس��ن��ي  لَحِد73 مرُ َظهِر  عىل  َوضعناه  كأّنا 

أنني  غ��رَي  لترُه  قرُ يشٍء  غ��رِي  ع��ىل  َمعَبِد74 َحولَة  أرُغِفل  فلم  َنشدترُ 
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إنه  ك  وَج���دِّ رَبى  بالقرُ ب��ترُ  وَق��رَّ َأشَهِد75 للنَّكِيثِة  عهٌد  َي��كرُ  متى 

اِتا  حرُ ِمن  َأك��ْن  ىلَّ  للجرُ أرُدَع  وإن  َأجَهِد76 بالَجهِد  األعداءرُ  َيأتِك  وإن 

وإن َيقِذفوا بالَقْذِع ِعرَضك َأسِقهم  ِد77 التَّهدُّ قبَل  املوِت  ِحياِض  ِب  برِشْ

ْحِدٍث  وكمرُ َأحَدثترُه  َح��َدٍث  با  وَمْطَرِدي78 كاِة  بالشَّ وَقذيف  ِهجائي 

ه غريرُ هو  ام��َرًءا  َم��والي  كان  فلو  َغِدي79 ألَنَظرين  أو  َكربِي  َج  لَفرَّ

خانِِقي  و  هرُ ٌؤ  ام��ررُ َم��والي  ولكّن  فَتِدي80 مرُ أنا  أو  والتَّْسآل  كر  الشُّ عىل 

َمضاضًة  َأَشدُّ  رَبى  القرُ َذِوي  وظرُلمرُ  املهنَِّد81 سام  الحرُ َوْقع  ِمن  الَقلب  عىل 

شاكٌر  لك  إنني  ْلقي  وخرُ ف��َذْرين  َضَغِد82 عنَد  نائًيا  بيتي  َحلَّ  ولو 

خالٍد  بَن  قيَس  كنترُ  َريّب  شاَء  فلو  َمرَثِد83 بن  قيَس  كنترُ  ريب  شاَء  ولو 

وزاَرين  كثرٍي  م��اٍل  ذا  فَأصبحترُ  ِد84 ��س��وَّ َب��نرُ��وَن كِ����راٌم س���ادٌة ل��مرُ

َتعرفونه الذي  برُ  ال�َّ لرُ  جرُ الرَّ أنا  ِد85 املتوقِّ احل��ّي��ِة  ك��رأِس  َخ��ش��اٌش 

بِطانًة  َكشِحي  َينَفكُّ  ال  فآَليترُ  هنَِّد86 مرُ فرَتنِي  الشَّ رقيِق  لَعْضٍب 

به  ا  نتِرً مرُ قمترُ  ما  إذا  ساٍم  حرُ بِمعَضِد87 ليس  البدءرُ  منه  الَعْوَد  َكَفى 

َضيبٍة  عن  َينثني  ال  ثقٍة  أخ��ي  َقِدي88 ه  حاِجزرُ قال  مهًا  قيل  إذا 

َوجدترُني الساَح  القومرُ  ابَتدَر  إذا  َي��دي89 بقائِمه  َب��لَّ��ْت  إذا  َمنِيًعا 

خمافتي  َأث��اَر  قد  ��وٍع  ��جرُ هرُ وَب���ْرٍك  ِد90 جرَّ مرُ بَعْضٍب  َأم��ي  َن��واِدَي��ا 

الٌة  جرُ َخْيٍف  ذاترُ  َكهاٌة  ت  فَمرَّ َيَلنَدِد91 كالَوبِيل  شيٍخ  َعِقيلةرُ 

ها  وساقرُ الَوظِيفرُ  َترَّ  وقد  َيقولرُ  ؤيِِد92 بمرُ َأتيَت  قد  أن  َترى  ألسَت 

ب��ش��اِرٍب  َت���رون  م��اذا  أال  وق��ال  ِد93 تعمِّ مرُ َب��ْغ��يرُ��ه  علينا  ش��دي��ٍد 
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له  ��ه��ا  َن��ْف��عرُ إن��ام  وه  َذررُ وق���ال  َي��زَدِد94 ِك  ال��َ�ْ ق��اَص  وا  فُّ َتكرُ وإال 

واَرها  حرُ َيمتلِلَن  اإلم��اءرُ  فَظلَّ  َسرَهِد95 المرُ ِديف  بالسَّ علينا  ويرُسَعى 

أهلرُه  أن��ا  بام  فانِعيني  ِم��تُّ  ف��إن  َمعَبِد96 ابنَة  يا  الَجيَب  عيَّ  قِّي  وشرُ

ه  مَهُّ ليس  كامرٍئ  َتعلِيني  وال  وَمشَهِد97 َغنائي  غنِي  يرُ وال  ي  كَهمِّ

الَخنَا إىل  َسيٍع  لَّى  الجرُ عن  َبطِيٍء  ِد98 لهَّ مرُ ج��ال  ال��رِّ ب��أج��اِع  ذل��ي��ٍل 

ين  لَ�َّ جال  الرِّ يف  َوغًا  كنترُ  ولو  ِد99 واملتوحِّ األصحاِب  ذي  َع��داوةرُ 

جراَءيت جاَل  الرِّ عني  َنَفى  ولكْن  وإقدامي وِصدقي وَمحتِِدي100 عليهم 

��ع��اَرٌة  مرُ إال  األي���امرُ  م��ا  ك  لَعمررُ ِد101 فَتزوَّ معروفها  ِمن  اسَطعَت  فام 

ّمٍة  بغرُ ع��يَّ  َأم���ري  م��ا  ك  ل��َع��م��ررُ برَسَمِد102 ع��يَّ  َليلِي  وم��ا  ن��اِري 

ِعراكِها  عند  النَّْفس  َحبسترُ  ويوٍم  ِد103 والتَّهدُّ َع��وراِت��ا  عىل  حفاًظا 

َدى  عىل َموطٍِن َيخشى الفتى عنده الرَّ ترُرَعِد104 الَفرائصرُ  فيه  َتعِ�ْك  متى 

َقرينِه  عن  وَسل  َتسأل  ال  املرء  عن  َيقتِدي105 قاِرِن  بالمرُ َق��ري��ٍن  فكلُّ 

َأرى املوَت أعداَد النُّفوِس وال َأرى  َغِد106 ِمن  اليوَم  َأقَرَب  ما  غًدا  بعيًدا 

ِح��واَره َنظرترُ  َمضبرُوٍح  وَأصَفَر  جِمِد107 مرُ َكفَّ  واسَتوَدعترُه  النار  عىل 

جاهًا  كنَت  ما  األيامرُ  لك  سترُبِدي  ِد108 ترُ��زوِّ مل  َم��ن  باألخبار  ويأتيك 

له  َتبِع  مل  َم��ن  باألخبار  ويأتيك  َموِعِد109 وقَت  له  َت��ِ�ب  ومل  بتاًتا 

الئٌم  يَل  ِمثَلها  َنْف�  الَم  وم��ا  يدي110 َملكْت  ما  مثلرُ  َفقري  َسدَّ  وال 
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َثْهَمِد ق��ِة  ْ ب���رُ أط���اٌل  لَخْولة  الَيِد1 ظاهِر  يف  الَوْشم  كباِقي  َتلرُوح 
)خلولة( امرأة من كلب، سميت بذلك لشبهها باخلولة، وهي الظبية:

ــم اخِلــيــلــْه  ــْهاخلَـــولـــة الــظــبــيــة ث ــؤول ــني اخلُ ـــاٌل ب ــٌب وخ ــج ُع
ــْه  ــول ُخ ــا  ــضاً أي ــل  ــي وق ــالِبمشتهر  ــق ــن ان ــا م بــالــواو حمــمــيًّ

)أطال( مجع طلل )ب�قة ثهمد( الربقة موضع جيمع رمالاً وحجارة وطيناًا، وبرقة ثهمد: 
موضع )تلوح( تلمع كأالح، قال:

هجُعوا بعدما  ُسهيل  أالَح  نـــاُرلقد  ــــه  رأس يف  َعـــَلـــم  ــه  ــأن ك
ا يف ظاهر اجلسد )يف ظاهر( ظهر  ا أو َنؤوراً )كباقي الوشم( غرٌز بإبرة ُيشى ُكحالاً أو نِيَلجاً

)اليد(.

َمطيَّهم  ع��يَّ  صحبي  هبا  ق��وًف��ا  ورُ ِد2 وَتلَّ أًس��ى  َتلِك  ال  يقولون 
ا  حزناً أسى(  تلك  ال  يقولون  مطيهم  عي  صحبي  )هبا  واقف  مجع  حال  )وقوًفا( 

. )وتلد( تصربَّ

���ْدوًة غرُ املالكّيِة  وَج  ���درُ حرُ ك��أّن  َدِد3 من  بالنَّواصف  َسِفنٍي  خايا 
قبيلة  مالك،  إىل  املنسوبة  )املالكية(  مراكبهن  من  ملركب  ِحْدج  مجع  حدوج(  )كأن 
من كلب )غدوة( بالواو والياء: بكرة )خايا( مجع خلية وهي السفينة العظيمة، أو التي 
اسم  )سفني(  الصغرية  السفينة  والزورق:  َزْوَرق،  يتبعها  التي  أو  َماّلح،  غري  من  تسري 
جنس سفينة )بالنواصف( مجع ناصفة، وهي الرحبة الواسعة يف الوادي )من دد( واٍد أو 
موضع، أو اللعب، أي: حسبت اهلوادج خاليا سفني من ددي، أي: لعبي وشدة َوَلهي.

ياِمٍن  ابِن  َسفني  ِمن  أو  َعَدْولّيٌة  وَيتدي4 َط��وًرا  الَمّاح  هبا  ور  َيجرُ
)عدولية( منسوبة إىل عدوىل: قرية )أو من سفني ابن يامن( مالح أو تاجر من أهل هجر 
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)يور( يميل )هبا( أي السفني )املاح( معالج السفينة )طوًرا ويتدي( يميض القصد.

هبا  ها  َحيزومرُ امل��اِء  َحباَب  قُّ  َيشرُ بالَيِد5 فايِلرُ  المرُ َب  ْ ال���ُّ َقَسم  كام 
)يشق حباب( ُطرق )املاء حيزومها( صدرها، كالَحِزيم )هبا كام قسم ال�ب( الرتاَب 
)املفايل باليد( الالعب، للِفيال واملفايلة، وهي أن خيبأ يشء ويسأل عنه أهو يف  الرجُل 
هذا املوضع أم يف هذا؟ فإن أصبت ظفرت وإال قيل لك: فال رأيك، أي: أخطأ، وهي 

لعبة الصبيان.

ويف الَحيِّ َأحَوى َينفرُضرُ ال�َمْرَد شاِدٌن  وَزَب��ْرَج��ِد6 لؤلٍؤ  ِسْمَطي  ظاِهررُ  مرُ
)ويف احلي( القبيلة ظبي )أحوى( يف شفتيه سمرة، أو له خطان أسود وأبيض )ينفض 

املرد( ثمر األراك: 
بــالــربيــْر  األراك  أثـــامر  يصرْيأول  بــمــرده  ــضُّ  ــغ وال ُيــعــرف 
ــاُث  ــب َك ـــى  أت قــد  ــم ثـــالُثوللنضيج  ــده ــن ــامت ع ــل ــك وال

)شادن( دابٌّ مع أمه يف السري )مظاهر سمطي( تثنية سمط، خليط القالدة:
َسمُط  عليه  ــا  م َنـــزع  ــد  ــل ِسمُطواجِل نظاماً  ــيء  ال فيه  واخليُط 
ُسمُط  ولكن  ــّف  اخِل الفتى  كالكتاِبمع  ــد  ــواح ال ــوٌف  ــف ص

)لؤلؤ وزبرجد( رضبان من احليل.

بَخِميلٍة  َرْب��َرًب��ا  ترُراِعي  وٌل  َخ��ذرُ وَترتِدي7 ي��ِر  ال��َ�ِ أط��راَف  َت��ن��اَولرُ 
بقر  قطيع  )ربرًبا(  تنظر  )تراعي(  وبالعكس  صواحبها  مع  أوالدها  عن  )خذول( 
وحش )بخميلة( اخلميلة: الشجر املجتمع الكثيف )تناول( تأخذ )أطراف( مجع طرف 

)ال�ير( ثمر األراك )وترتدي( تلبس.

ًرا  نوِّ مرُ ك��أّن  َأْل��َم��ى  عن  وَتبِسمرُ  َنِدي8 له  ِدْع��ٍص  ْمل  الرَّ رَّ  حرُ َتلََّل 
ا )منوًرا( فيه  َثة )كأن( ُأقحواناً ا )عن( ثغر )أملى( أسمر اللِّ )وتبسم( تضحك ضعيفاً
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َنور )تلل( توسط )حر( أكرم )الرمل دعص( بالكرس وهباء: قطعة من الرمل مستديرة 
)له( أي املنور )نٍد(.

لِثاتِه  إال  الشمِس  إَي���اةرُ  َسَقْته  بإثِمِد9 عليه  َت��ْك��ِدم  ومل  أرُِس���فَّ 
األسنان  ملنبت  لِثة،  مجع  لثاته(  إال  )الشمس  ضوء  )إياة(  وبيَّضته  نته  حسَّ )سقته( 

)أسف( ُذرَّ )ومل تكدم( تعَضض )عليه بإثمد( كحل، متعلق بأسف.

ِرداَءها  َألقْت  الشمَس  كأّن  ووجٌه  ِد10 َيتخدَّ مل  ال��لَّ��ون  َن��ِق��يُّ  عليه 
)و( هلا )وجه كأن الشمس ألقت رداءها( ضوءها وحسنها )عليه نقي اللون( صاٍف 

ْن ويتشنج. )مل يتخدد( َيتغضَّ

احتضاِره  عند  الَهمَّ  ألرُمِض  وإين  وَتغتِدي11 وح  َت��ررُ ِمرقاٍل  بعوجاَء 
)ب�(ـناقة  حضوره  احتضاره(  )عند  واإلرادة  احلزن  )اهلم(  ُأنِفذ  ألمض(  )وإين 
السري  من  رضب  إرقاٍل،  ذات  )مرقال(  لنشاطها  سريها  يف  مستقيمة  غري  )عوجاء( 

)تروح( تسري آخر النهار )وتغتدي( تسري أول النهار.

ا َنَسأترُ اإلَراِن  ك��أل��واِح  ���وٍن  َأمرُ ِد12 برُرجرُ َظهررُ  كأّنه  الِح��ٍب  عىل 
)أمون( قوّية مأمونة الِعثار )كألواح اإلران( رسير امليت أو تابوته )نسأتا( زجرهتا 

أو رضبتها باملنسأة، وكذا بالصاد:
َمنسأْه فهو  التأخري  ُيوجب  ِمنسأْهما  ارتياب  دون  العصا  واسم 
ــأْه  ــس ــن ــر وامُل ــٌأ مــؤخَّ ــس ــن اإلجيــاِبوُم مقتىض  فافعل  أنــثــاه 

)عىل الحب( طريق واضح )كأنه ظهر برجد( كساء غليظ خمطط.

كأّنا  َت���رِدي  َوج��ن��اَء  ��ال��ّي��ٍة  جرُ َأرَب���ِد13 ألَزَع���َر  َت���ِ�ي  َسَفنَّجٌة 
عينيها،  عظمي  أي:  الوجنتني،  عظيمة  )وجناء(  اخللق  يف  اجلمل  تشبه  )جالية( 
نعامة، والسفنج  )كأنا سفنجة(  )تردي( ترسع  الصلبة  الوجني وهي األرض  أو تشبه 
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كعملس: الظليم )ت�ي( تعرض، َبَرى له وانربى: عرض )ل�(ـظليم )أزعر( قليل الشعر 
)أربد( لونه لون الرماد.

وَأتَبعْت ناجياٍت  ِعتاًقا  باِري  ترُ عبَِّد14 مرُ َم��وٍر  ف��وَق  وظيًفا  َوظِيًفا 

وظيًفا(  وظيًفا  )وأتبعت  مرسعات  )ناجيات(  ا  كراماً )عتاًقا(  إبالاً  تسابق  )تباري( 

مستدق الساق والذراع )فوق مور( طريق )معبد( مذلل باملي عليه.

َترَتِعي  وِل  الشَّ يف  ني  فَّ القرُ َعِت  َتربَّ َأغ��َي��ِد15 ة  األَِسّ َم��ولِ��يِّ  َح��دائ��َق 

)تربعت( رعت يف الربيع )القفني( تثنية ُقف، ملا ارتفع من األرض ومل يبلغ اجلبل 

)يف الشول( بالفتح مجع شائلة، لناقة أتى عليها ِمن محلها أو رضعها سبعة أشهر، فخف 

لبنها:

ــْع  ــف ارت إذا  ــة  ــل ــائ ش ـــٌة  ـــاق ــْعون مُج إن  ـــول  َش ـــّن  وه لبنُها 
للجمِع ل  وُشـــــوَّ ـــٌل  ـــائ ــِعوش رف ذاُت  ــاب  ــأذن ل ــّن  ه أي 

)ترتعي( تأكل )حدائق( مجع حديقة، ملنبت األشجار ومستنقع املاء )مويل( ممطور بالَوْلي 
)األسة( مجع رِسار، ألكرم الوادي )أغيد( ناعم.

وَتّتِقي  ِهيب  المرُ صوِت  إىل  َتِريعرُ  لبِِد16 مرُ َأكَلَف  َروعاِت  َصٍل  خرُ بذي 

حتفظ  )وتتقي(  الفحل  أو  الداعي  املهيب(  صوت  )إىل  ا  روعاً ترجع   )تريع( 

)ب�(ـذنب )ذي خصل( مجع خصلة، ملا تلبَّد من الشعر )روعات( فزعات فحل )أكلف( 

أمحر يرضب إىل السواد )ملبد( متلبد الشعر.

َتكنََّفا  ِح��يٍّ  َم��ْ�َ َجناَحي  ك��أّن  بِمرَسِد17 الَعِسيب  يف  ا  كَّ شرُ ِحفاَفيه 

)كأن جناحي م�حي( صقر طويل اجلناح )تكنفا( صارا عن يمني وشامل )حفافيه( 

جناحيه )شكا( ُخِرزا )يف العسيب( أصل الذنب )بمرسد( املرسد واملرساد: اإلشفى.
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وت��ارًة  ِميل  الزَّ خلَف  به  فَطوًرا  ِد18 ��دَّ مرُ ذاٍو  نِّ  كالشَّ َحَشٍف  عىل 
)فطوًرا( مرة )به خلف الزميل( الراكب خلف الراكب )وتارة( مرة )عىل حشف( 

رضع )كالشن( القربة البالية )ذاو( يابس:
َذَبــال  بمعنى  ــيُء  ال ذَوى  مستقَبالوقــد  ُترد  إن  يذوي  َجفَّ  أي 

)مدد( مقطوع اللَبن.

فيهام  النَّحضرُ  أرُكِمل  َفِخذاِن  هلا  ِد19 ����رَّ ��نِ��ي��ٍف مرُ ك��أّن��ام ب��اَب��ا مرُ
)هلا فخذان( تثنية فخذ، ملا بني الساق والورك )أكمل( ُأتمَّ )النحض( اللحم )فيهام 

كأنام بابا( قرص )منيف( عاٍل، من أناف أي: عال )مرد( مملس أو مطول.

هرُ  لرُوفرُ خرُ كالَحنِيِّ  َمحاٍل  وَط��يُّ  ِد20 نضَّ مرُ ب���َدأٍي  ت  لرُ���زَّ وَأج��ِرن��ٌة 
)كاحلني(  الظهر، اسم جنس حمالة، أي: هلا حمال مطوي  فقار  )طي مال(  )و( هلا 
باطن  بالكرس، جللدة  )وأجرنة( مجع جران  )خلوفه( ضلوعه  للقوس  مثلثاًا: مجع حنية 
)منضد(  العنق  َغَرز  هنا  وهي  دأية،  جنس  اسم  )بدأي(  ُألصقت  )لزت(  البعري  عنق 

جمعول بعضه فوق بعض.

َيكنرُفانا  ض��اَل��ٍة  كِ��ن��اَس  ك��أّن  ِد21 ؤيَّ مرُ ْلٍب  صرُ حتَت  ِق��ِ�ٍّ  وَأْط��َر 
الضال،  واحدة  )ضالة(  كاملكنس  الظبي  مسترَت  وهو  كناس،  تثنية  كناس(  )كأن 
لسدر الرب )يكنفانا( يصريان يف كنفيها، أي: ناحيتيها )وأطر( عطف )ق�( مجع قوس 

ى. )حتت صلب( ظهر )مؤيد( مقوًّ

هل��ا ِم��رَف��ق��ان َأف���َت���اِن ك��أّن��ام  ِد22 تشدِّ مرُ دالِ���ٍج  بَسْلَمي  ترُ��ِم��رُّ 
)هلا َمرفِقان( تثنية مرفق، مللتقى الذراع والَعُضد )أفتان( ُمنحنيان )كأنام متر بسلمي( 
البئر  فم  بني  ما  املدجلة وهي  ماش يف  )دالج(  الواحدة  العرقوة  ذات  للدلو  تثنية سلم، 

واحلوض )متشدد( جمتهد قوي لشدته إذا باعد عضديه عن زوره.
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ا  رهبُّ َأق��َس��م  وِم��يِّ  ال��رُّ كَقنَطرة  بِقرِمِد23 ترُ��ش��اَد  حتى  لترُكَتنفْن 
)كقنطرة( دار )الرومي( املنسوب إىل الروم )أقسم( حلف )رهبا( مالكها )لتكتنفن( 
تؤتني من أكنافها أي جوانبها )حتى تشاد( ترفع أو تطىل )بقرمد( بالكرس: اآلُجّر وكلُّ 

ما ُيطىل به.

الَقَرا  وَجدة  مرُ ثنرُوِن  العرُ هابِّيةرُ  صرُ الَيِد24 َم��ّوارةرُ  جل  الرِّ َوْخ��ِد  َبعيدةرُ 
)القرا(  مقّواة  )موجدة(  احللقوم  يف  شعرات  )العثنون(  البياض  خفيفة  )صهابية( 

الظهر )بعيدة وخد( رمي )الرجل موارة( مضطربة )اليد(.

وأرُجنِحْت  َشزر  َفْتَل  َيداها  ت  أرُِمرَّ سنَِّد25 مرُ َسِقيٍف  يف  داها  َعضرُ هلا 
)وأجنحت(  اليد  ظهر  عىل  فتٌل  شزر(  )فتل  وُفتلْت  فتلهام  أحكم  يداها(  )أمرت 
أميلت )هلا عضداها( تثنية عضد، ملا بني املرفق والكتف )يف( زور كـ)سقيف( حجارة، 

شبَّه صدرها هبا )مسند( شديد الفتل، ُأسنِد بعضه إىل بعض.

أرُفِرعْت  ثرُم  َعنَدٌل  ِدف��اٌق  َجنرُوٌح  ِد26 صعَّ مرُ عاًل�ى  مرُ يف  َكتِفاها  هلا 
)عندل( ضخمة عظيمة  )دفاق( مرسعة  )جنوح( مبالغة يف اجلُنُوح، للميل نشاطاًا 

)ثم أفرعت( رفعت )هلا كتفاها يف( خلق )معاىل( مرفوع )مصعد(.

َدَأياتا  يف  النِّْسع  ��لرُ��وَب  عرُ ك��أّن  َق��رَدِد27 َظهِر  يف  َخلقاَء  من  َم��واِردرُ 
)كأن علوب( آثار، مجع ِعْلب )النسع( سري ُينسج عىل هيئة أعنّة اخليل )يف دأياتا( 
ضلوع صدرها )موارد( طرق الوارد، مجع مورد )من( أرض )خلقاء( ملساء )يف ظهر 

قردد( ما غلظ من األرض، وجبٌل.

كأّنا  َت��بِ��نيرُ  وأح��ي��اًن��ا  َت��اَق��ى  ِد28 ��ق��دَّ مرُ َقميٍص  يف  ��رٌّ  غرُ َب��ن��ائ��قرُ 
ا )تبني( تتفرق )كأنا بنائق( مجع بنيقة كسفينة، لَلبِنة  )تاقى( جتتمع )وأحياًنا( أوقاتاً

القميص )غر يف قميص( لباس معروف )مقدد( مقطع.
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به  ��دْت  َص��عَّ إذا  َنّهاض  وَأْت��َل��عرُ  صِعِد29 مرُ بِدْجلَة  برُ��وِصٍّ  ّكان  كسرُ

)و( هلا عنق )أتلع( طويل )ناض( مبالغة يف النهوض وهو االرتفاع )إذا صعدت( 

السفن  من  رضب  )بوص(  السفينة  ذنب  السكان:  )كسكان(  العنق  أي  )به(  ارتفعت 

)بدجلة( أحد بحري العراق، واآلخر الفرات )مصعد( مرتفع.

كأّنام  ال��َع��اِة  ِم��ث��ل  ��م��ٌة  ��جرُ وجرُ ِمَ�ِد30 حرِف  إىل  منها  املرُلتَقى  َعى  ورُ

أي:  َسندان احلداد،  العاة(  )مثل  الدماغ  فيه  الذي  العظم  )ججمة( وهي  هلا  )و( 

)منها إىل حرف(  )امللتقى( حيث يلتقي قبائل الرأس  )كأنام وعى( ُضّم واجتمع  ُزْبرته 

ناحية )م�د( شوهان.

وِمشَفٌر الشآمي  كِقرطاِس  وَخدٌّ  ِد31 ��رَّ ه مل يرُ ك��ِس��ْب��ِت ال��َي��امين ِق���دُّ

)و( هلا )خد( جانب وجه )كقرطاس( ورقة )الشآمي( املنسوب إىل الشام )ومشفر( 

وهو للبعري كالشفة لإلنسان )كسبت( جلد البقر املدبوغ أو بالقرظ )اليامين( املنسوب إىل 

اليمن )قده( القد بالكرس: اجللد وبالفتح: املصدر )مل يرد( ينزع ما عليه من الشعر.

اْستَكنّتا ك��امل��اِوّي��َت��نِي  وَعيناِن  بَكهَفي ِحجاَجي صخرٍة َقْلِت َموِرِد32

)بكهفي( غاَرِي العني الذين  )استكنتا( استرتتا  )عينان كاملاويتني( املرآتني  )و( هلا 

هي فيهام )حجاجي( عظَمْي، تثنية حجاج، للعظم الذي عليه شعر العني )صخرة قلت( 

ا. القلت: مستنَقع املاء يف اجلبل )مورد( يتخذ موروداً

فَ�امها الَقَذى  ��ّواَر  عرُ وران  َطحرُ َفرَقِد33 أرُمِّ  َم��ذع��ورٍة  كمكحولَتي 
وار القذى( أي العوار الذي هو القذى،  )طحوران( دفوعان، من طحره: دفعه )عرُ
وهو عود الرمد )ف�امها ك�(ـعينني )مكحولتي( جمعول هلام الكحل من غري اكتحال بآلة 

)مذعورة( مفزوعة )أم فرقد( ولد البقرة الوحشية.
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ى  َ للرسُّ س  التوجُّ َسمِع  وصاِدقتا  ِد34 ندَّ مرُ لصوٍت  أو  َخِفيٍّ  بَجْرٍس 

)و( هلا أذنان )صادقتا سمع( استامع )التوجس( التسمع )ل�( يف )الرسى( سري الليل 

)بجرس( صوت )خفي أو لصوت مندد( مرفوع.

فيهام  الِعْتَق  َت��ع��ِرف  ؤلََّلتاِن  مرُ فَرِد35 مرُ بَحوَمَل  ش��اٍة  كساِمعَتي 

ك�(ـأذنني  )فيهام  الكرم  العتق(  )تعرف  احلربة  وهي  كاألَّلة،  حمددتان  )مؤللتان( 

)سامعتي شاة( ثور وحش )بحومل( موضع )مفرد( فهو أشد له وحشة.

َلمَلٌم  مرُ َأَح���ذُّ  َن��ّب��اٌض  وَأرَوعرُ  ِد36 صمَّ مرُ َصِفيٍح  يف  صخٍر  كِمرداِة 

جمتمع  )ململم(  أملس  )أحذ(  احلركة  كثري  )نباض(  حديد  )أروع(  قلب  هلا  )و( 

)كمرداة( صخرة تكرس هبا الصخور )صخر( اسم جنس صخرة ويرك: احلجر العظيم 

)يف صفيح( اسم جنس صفيحة للحجر العريض )مصمد( وُمصَمت: حمكم موثق.

ها  ور رأسرُ وإن شئترُ ساَمى واِسَط الكرُ الَخَفْيَدِد37 َنجاَء  بَضْبَعيها  وعاَمْت 

)وإن شئت سامى( غاَلَب يف السمو، أي: االرتفاع )واسط( متوسط )الكور( الرحل 

بأداته )رأسها وعامت( سَبحت )بضبعيها( ذراعيها )نجاء( إرساع )اخلفيدد( الظليم.

وإن شئترُ مل ترُرِقل وإن شئترُ َأرقلْت َصِد38 مرُ ال��ِق��دِّ  من  َم��ل��ِويٍّ  خمافَة 

سوط  خوف  )خمافة(  أرسعت  أرقلت(  شئت  )وإن  ترسع  ترقل(  مل  شئت  )وإن 

)ملوي( مفتول )من القد( ما ُقّد أي: ُقطع من اجللد )مصد( حمكم موثق.

ماِرٌن  األنِف  من  وٌت  َمخررُ وَأْعَلمرُ  َتزَدِد39 األرَض  به  ْم  َترجرُ متى  َعتِيٌق 

)و( هلا مشفر )أعلم( مشقوق الشفة العليا )خمروت( مثقوب، واخلرت الثقب )من 

األنف مارن( لنيِّ سبط )عتيق( كريم )متى ترجم( ترم )به األرض تزدد( من السري.
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صاحبي  قال  إذا  َأمِض  ِمثلها  عىل  وَأفتدي40 منها  َأفِديك  ليَتني  أال 

)عىل مثلها( شبهها )أمض( أسري )إذا قال صاحبي( نحن هالكون من خوف الفالة 

ا. )أال ليتني أفديك( أعطي شيئاًا فأنقذك )منها( أي: املفازة )وأفتدي( أنا أيضاً

وخاَله خوًفا  النَّْفسرُ  إليه  وجاشْت  َمرَصِد41 غرِي  عىل  َأمَسى  ولو  مصاًبا 

)مصاًبا ولو  نفسه  )خوًفا وخاله( ظن  تستقّر  فلم  ارتفعت  النفس(  إليه  )وجاشت 

أمسى عىل غري مرصد( طريق يرصد منها العدو، أي: يرقب.

أنني  ِخلترُ  َفًتى  َمن  قالوا  القومرُ  إذا  ِد42 َأتبلَّ ومل  َأك��َس��ْل  فلم  نِيترُ  عرُ

)فلم  )أنني عنيت( قصدت  )خلت( ظننت  القوم قالوا من فتى( هلذه احلاجة  )إذا 

أكسل( أتثاقل )ومل أتبلد( أحتري وأكرر اإلقامة بالبلد.

فَأْجَذمْت بالَقطِيِع  عليها  َأَحلترُ  ِد43 املتوقِّ األَم��َع��ِز  آلرُ  َخ��بَّ  وق��د 

اجلذم  وأصل  أرسعت،  )فأجذمت(  السوط  بالقطيع(  )عليها  أقبلت  )أحلت( 

القطع )وقد خب( أرسع )آل( ما تراه أول النهار كاملاء )األمعز( املكان الغليظ )املتوقد( 

امللتهب.

ملٍس  َولِ��ي��دةرُ  ذال��ْت  كام  فذالْت  ِد44 ��دَّ ��ا أذي���اَل َس��ْح��ٍل مرُ ترُ��ِري رهبَّ
ا الصبية-  )كام ذالت وليدة( أمُة -وهي أيضاً )فذالت( تبخرتت وأصله جّر الذيل 
أهِل )ملس( موضع جلوس )تري رهبا( سيدها )أذيال( أطراف مجع ذيل )سحل( ثوب 

أبيض )مدد( مبسوط.

خمافًة  ال��تِّ��اِع  ب��َح��ّال  ول��س��ترُ  أرُرفِ��ِد45 القومرُ  َيس�فِِد  متى  ولكْن 
)ولست بحال( كثري حلول، أي: نزول )التاع( جماري املاء إىل بطون األودية، مجع 

َتلعة )خمافة ولكن متى يس�فد القوم( يطلبوا الرفد، أي: اإلعانة )أرفد( أعن.
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َتْلَقني  القوِم  َحْلقة  يف  َتْبِغني  وإن  َتصَطِد46 الَحوانيِت  يف  َتلتِمْسني  وإن 
)القوم تلقني(  )يف حلقة( مجاعة  : طلبه، كابتغاه  ُبغيةاً وُبغاءاً )وإن تبغني( تطلبني، بغاه 
جتدين )وإن تلتمسني( تطلبني )يف احلوانيت( بيوت اخلامرين، مجع حانوت )تصطد( جتدين.

َرِوّي��ًة  كأًسا  َأصَبْحك  َتأتِني  متى  وإن كنَت عنها ذا ِغنًى فاغَن وازَدِد47
اخلمر  فيه  إناء  )كأًسا(  الغداة  بوح، وهو رشب  الصَّ تأتني أصبحك( أسقك  )متى 
)روية( ُمرِوَية )وإن كنت عنها ذا( صاحب )غنى( ضد فقر )فاغن( بام عندك )وازدد( 

بام عندنا.

ترُاِقني  اجلميعرُ  الَحيُّ  َيلتِق  وإن  ِد48 صمَّ المرُ الرشيِف  البيِت  ذروِة  إىل 
)وإن يلتق( جيتمع )احلي( القبيلة )اجلميع( املجتمع )تاقني( جتدين )إىل ذروة( أعىل 

)البيت الرشيف املصمد( الذي ُيصمد إليه، أي: يقصد.

وَقْينٌة  كالنُّجوم  بِيٌض  َن��دام��اَي  ْجَسِد49 ومرُ برُ��رٍد  بني  علينا  وح  َت��ررُ
الشهرة  يف  )كالنجوم(  أبيض  مجع  )بيض(  اخلمر  لشارب  ندماٍن  مجع  )نداماي( 
)وقينة( مغنية )تروح( تسري عشيًّا )علينا( إلينا )بني برد( ثوب، مجعه أبراد وُبرود وأبُرد 

)ومسد( ثوب مصبوغ بالَجَسد، أي: الزعفران.

َرفِيقٌة  منها  الَجيِب  ِقطابرُ  َرِحيٌب  ِد50 املتجرَّ َب��ّض��ةرُ  النَّدامى  بَجسِّ 
القميص  طوق  )اجليب(  الرأس  وخمرج  اجليب  جمتمع  )قطاب(  واسع  )رحيب( 
)بضة( ناعمة  )الندامى( السكارى  )بجس( مّس اليد كاالجتساس  )منها رفيقة( سهلة 

اجلسم عند )املتجرد( التجرد.

لنا  انَ�ْت  َأسِمعينا  قلنا  َنحنرُ  إذا  ِد51 ترُشدِّ مل  وفًة  َمطررُ ِرْسلِها  عىل 
عىل  )لنا  طلبنا  فيام  وأخذت  أعرضت  )ان�ت(  صوتك  أسمعينا(  قلنا  نحن  )إذا 

رسلها( رفقها ومهلها )مطروفة( فاترة الطرف )مل تشدد( يف غنائها.
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ِخلَت صوَتا  عْت يف صوِتا  َرجَّ إذا  َرِدي52 َب��ٍع  ررُ عىل  َأْظ���آٍر  َب  َت��ج��اورُ

)أظآر( مجع  )صوتا تاوب( تردد  )يف صوتا خلت( ظننت  )إذا رجعت( رددت 

ظئر، للمعطوفة عىل غري ولدها )عىل( ُحوار )ربع( ناتج زمن الربيع )رٍد( هالك.

ولّذيت  موَر  الخرُ َت��رْشايب  زاَل  وما  ْتَلِدي53 ومرُ َطِريفي  وإنفاقي  وَبيِعي 

)وبيعي  األمل  نقيض  )ولذيت(  مخر  مجع  )اخلمور(  رشايب  كثرة  ترشايب(  زال  )وما 

البيع واإلنفاق  املال، تنازع بني  وإنفاقي طريفي( الطريف والطارف: ما استحدثَته من 

)ومتلدي( املتلد والتالِد والتليد: املال القديم.

لُّها  كرُ الَعشريةرُ  َتحاَمْتني  أْن  إىل  عبَِّد54 المرُ البعرِي  إف��راَد  وأرُف���ِردترُ 

)إىل أن حتامتني( باعدتني )العشرية( القبيلة )كلها وأفردت( وحدت )إفراد البعري 

املعبد( املذلل بالقطران. 

نكِرونني  يرُ ال  َغ���اَء  َبني  رأي��ترُ  ِد55 املمدَّ الطِّراِف  ه��ذاك  أه��لرُ  وال 

الرتاب  أي:  الغرباء،  غري  يملكون  ال  ألهنم  الفقراء؛  َعَلم  غ�اء(  بني  )رأيت 

املمدود  )املمدد(  للملوك  ُيّتخذ  أدم  من  بناء  الطراف(  هذاك  أهل  وال  ينكرونني  )ال 

باألطناب.

الَوَغى  َ َأح�رُ الّزاِجرْي  ذا  أيُّ أال  خلِِدي56 وأن َأشَهَد اللّذاِت هل أنت مرُ
)أح� الوغى( احلرب، وأصله صوت املحاربني  )أال أيا الزاجري( الالئمي أن 

)وأن أشهد( أحرض )اللذات هل أنت خملدي( ُمبٍق يل.

َمنِّيتي  دفَع  َتسطِيعرُ  ال  كنَت  فإن  َيِدي57 َملكْت  بام  أرُبادْرها  فَدْعني 
)فإن كنت ال تسطيع( ُتطيق )دفع( رد )منيتي( مويت )فدعني( اتركني )أبادرها( أي: 

اللذات )ب�(ـبذل )ما ملكت يدي(.
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الفتى  ِعيشة  ِمن  هّن  ثاٌث  فلوال  ِدي58 وَّ عرُ قاَم  متى  َأحِفل  مل  ك  وَج��دِّ

)فلوال ثاث هن من عيشة الفتى( الشاب )وجدك( بختك وحظك، قسٌم )مل أحفل( 

أباِل )متى قام عودي( مجع عائد أو عائدة، للزائرين يف املرض.

بٍة  برَشْ العاذالِت  َسْبقي  فمنهّن  ترُزبِِد59 باملاء  ْعَل  ترُ ما  متى  َميٍت  كرُ

)فمنهن( أي الثالث )سبقي العاذالت( الالئامت )برشبة( من اخلمر )كميت( محراء 

)متى ما تعل باملاء تزبد( تعلو رغوهتا.

نًَّبا  مرُ املضافرُ  ن��اَدى  إذا  ي  وَك��رِّ ِد60 امل��ت��ورِّ َنبَّهَته  ال��َغ��َ�  كِسيِد 

ا يف  )وكري( عطفي )إذا نادى املضاف( الُملجأ الذي أحدق به العدّو )منًبا( فرساً

يديه وصلبه انحناء، التحنيب يف اليدين والتجنيب يف الرجلني )كسيد( ذئب )الغ�( 

كته )املتورد( الطالب للورود. الشجر امللتّف؛ ألن ذئبه أخبث ذئب )نبهته( حرَّ

عِجٌب  ْجنرُ مرُ ْجن والدَّ وتقصريرُ يوِم الدَّ ِد61 عمَّ المرُ اخِل��ب��اِء  حت��َت  بَبْهَكنٍة 

)والدجن  وَرشاش  ى  نداً يوِم  يف  السامء  آفاق  الغيم  إلباس  الدجن(  يوم  )وتقصري 

معجب( لإلنسان )ب�(ـامرأة )هبكنة( ناعمة حسنة )حتت اخلباء املعمد( املرفوع بالعمد.

لِّقْت عرُ ماليج  والدَّ يَن  ِ ال�رُ ك��أّن  ِد62 يرُعضَّ مل  ِخ���ْرَوٍع  أو  ��رَشٍ  عرُ عىل 
)كأن ال�ين( حلق من نحاس ُصْفر تكون يف أنوف اإلبل )والدماليج( مجع ُدملوج 
وُدملج، مثل السوار توضع يف اليد )علقت عىل عرش( شجر فيه ُحراق مل يقتدح الناس 

يف أجود منه )أو خروع( شجر )مل يعضد( يقطَّع.

حياِتا  يف  هاَمتي  ي  أرُروِّ ف��َذرين  ِد63 ��رَّ مرُ امل��امت  يف  ٍب  ِشْ خم��اف��َة 
)فذرين أروي( أسقي )هامتي( رأس كل يشء هامُته )يف حياتا خمافة شب( رشاب 

)يف املامت مرد( مقطع قليل.
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حياِتا  يف  نْفَسه  ي  ���روِّ يرُ كريٌم  ِدي64 الصِّ نا  أيُّ غًدا  مْتنا  إْن  سَتعلم 
)كريم( أي: أنا كريم )يروي( يسقي )نفسه يف حياتا ستعلم إن متنا غًدا أينا الصدي( 

الَعطِش.

باملِه  َب��ِخ��ي��ٍل  َن��ّح��اٍم  ق��َ�  َأرى  فِسِد65 مرُ الَبطالة  يف  َغ���ِويٍّ  كقِ� 
)أرى ق� نحام( البخيل الذي إذا سئل تنحنح )بخيل بامله كق� غوي( ضاّل مفسد 

)يف البطالة( الضياع واخلرسان )مفسد( ملاله.

عليهام  ت��راٍب  ِمن  ِجْثَوَتنِي  َت��رى  ِد66 نضَّ مرُ َصِفيٍح  ِمن  مٌّ  صرُ َصفائحرُ 
)ترى جثوتني( تثنية جثوة للحجارة املجتمعة، ويروى باحلاء، أي: من تراب )من 
تراب عليهام صفائح( احلجارة العراض، مجع صفيحة )صم( ِصالب )من صفيح( اسم 

ا )منضد( بعضه عىل بعض. جنس صفيحة، للحجر العريض أيضاً

وَيصَطفي  الكِراَم  َيْعتامرُ  املوَت  َأرى  ِد67 املتشدِّ الفاحِش  م��اِل  َعِقيلَة 
)الكرام ويصطفي( خيتار وخيّص  )أرى املوت يعتام( خيتار، عامه واعتامه: اختاره 

)عقيلة( كريمة )مال الفاحش( البخيل )املتشدد( املمسك اليّسء اخللق.

ليلٍة  لَّ  كرُ ناقًصا  كنًزا  العيَش  َأرى  َينَفِد68 والدهررُ  األي��امرُ  َتنقرُِص  وما 
ا )ناقًصا كل ليلة وما تنقص واأليام والدهر  )أرى العيش( هنا احلياة )كنًزا( مّدَخراً

ينفد( ينعدم.

الَفَتى َأخطأ  ما  املوَت  إّن  ك  لَعمررُ بالَيِد69 نْياه  وثرُ رَخى  المرُ لَكالطَِّوِل 
)الفتى لكالطول(  )أخطأ( جاوز  املوت ما( مصدرية  )إن  )لعمرك( حياتك، قسم 

حبل طويل كالطَِّيل )املرخى( املرسل )وثنياه( ما تثنى منه )باليد(.

لَحْتِفه  ��ْده  َي��قرُ يوًما  َيشأ  ما  متى  َينَقِد70 الَمنِّية  َحْبِل  يف  َي��كرُ  ومن 
)متى ما يشأ( ُيرد )يوًما يقده حلتفه( موته )ومن يك يف حبل املنية ينقد( يعطي الَقْود.
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مالًكا  َي  عمِّ واب��َن  َأراين  يل  فام  ِد71 وَيبعرُ عني  َي��نْ��َأ  منه  َأدنرُ  متى 

يبعد  ينأ(  )منه  أقرب  أدن(  متى  مالًكا  عمي  وابن  )أراين  تعجب  استفهام  يل(  )فام 

)عني ويبعد(.

َيلرُومني  َع��اَم  َأدري  وال  َيلرُوم  َأْعبرُِد72 بنرُ  رطرُ  قرُ احليِّ  يف  الَمني  كام 

)يلوم( يعذل )وال أدري عام يلومني كام المني يف احلي قرط بن أعبد( رجل من 

قوم طرفة.

َطلبترُه  خ��رٍي  ك��لِّ  ِم��ن  وَأي��َأَس��ن��ي  لَحِد73 مرُ َظهِر  عىل  َوضعناه  كأّنا 

املطلوب  أي:  )كأنا وضعناه(  منه  )من كل خري طلبته( رجوته  قنَّطني  )وأيأسني( 

)عىل( يف )ظهر( قرب )ملحد( للشق يف جانب القرب.

أنني  غ��رَي  لترُه  قرُ يشٍء  غ��رِي  ع��ىل  َمعَبِد74 َحولَة  أرُغِفل  فلم  َنشدترُ 

)حولة(  أترك  أغفل(  )فلم  أنني نشدت( طلبت  )غري  قلته( جنيته  )عىل غري يشء 

اإلبل التي تستطيع احلمل )معبد( أخي طرفة.

إنه  ك  وَج���دِّ رَبى  بالقرُ ب��ترُ  وَق��رَّ َأشَهِد75 للنَّكِيثِة  عهٌد  َي��كرُ  متى 
)إنه متى يك عهد  )وجدك( بختك وحظِّك  القرابة  )بالقربى(  )وقربت( توسلت 

للنكيثة( األمر العظيم الذي ُيبِلغ الناَس أقىص اهلّم )أشهد( أحرض.

اِتا  حرُ ِمن  َأك��ْن  ىلَّ  للجرُ أرُدَع  وإن  َأجَهِد76 بالَجهِد  األعداءرُ  َيأتِك  وإن 
)وإن أدع للجىل( األمر العظيم، تأنيث األَجّل )أكن من حاتا( القائمني هبا )وإن 

يأتك األعداء باجلهد( الشدة، عبد اهلل:
ــْم  ــَل َع ــّدٍة  ــش ل بالفتح  ــّماجلــهــد  ــَض ُي إذا  ـــــّوٌة  وق ـــٌة  وطـــاق

)أجهد( أجتهد.



31

وإن َيقِذفوا بالَقْذِع ِعرَضك َأسِقهم  ِد77 التَّهدُّ قبَل  املوِت  ِحياِض  ِب  برِشْ
منك  والذم  املدح  موضع  )عرضك(  القبيح  اللفظ  )بالقذع(  يرموا  يقذفوا(  )وإن 

)أسقهم برشب حياض( مجع حوض )املوت قبل التهدد( التخويف.

ْحِدٍث  وكمرُ َأحَدثترُه  َح��َدٍث  با  وَمْطَرِدي78 كاِة  بالشَّ وَقذيف  ِهجائي 
)كمحدث  أنا  )و(  أطرأُته  )أحدثته(  عليه  وإساءة  مني  ُجرم  إبداء  حدث(  )با 

هجائي( عيبي منه واقع )وقذيف( سّبي )بالشكاة( الشكوى )ومطردي( طردي.

ه غريرُ هو  ام��َرًءا  َم��والي  كان  فلو  َغِدي79 ألَنَظرين  أو  َكربِي  َج  لَفرَّ
)فلو كان موالي( ابن عمي )امرًءا هو غريه لفرج( كشف )كريب أو ألنظرين غدي( 

أخرين، يقال: أنظره غده، أي: أخره حتى يفيق.

خانِِقي  و  هرُ ٌؤ  ام��ررُ َم��والي  ولكّن  فَتِدي80 مرُ أنا  أو  والتَّْسآل  كر  الشُّ عىل 
)ولكن موالي امرؤ هو خانقي( ُمضيِّق عيل )عىل الشكر( له أو للناس )والتسآل( 

كثرة السؤال له أو للناس )أو أنا مفتٍد( أي: أو االفتداء أي التخليص.

َمضاضًة  َأَشدُّ  رَبى  القرُ َذِوي  وظرُلمرُ  املهنَِّد81 سام  الحرُ َوْقع  ِمن  الَقلب  عىل 
ا )عىل القلب من  ا وألماً )وظلم ذوي( أصحاب )القربى( القرابة )أشد مضاضة( َحرًّ

وقع( رضب )احلسام( السيف القاطع )املهند( املطبوع باهلند.

شاكٌر  لك  إنني  ْلقي  وخرُ ف��َذْرين  َضَغِد82 عنَد  نائًيا  بيتي  َحلَّ  ولو 
نزل  حل(  ولو  شاكر  لك  )إنني  وسجيتي  طبيعتي  )وخلقي(  سبييل  خل  )فذرين( 

ا )عند ضغد( جبل أو حرة بأرض غطفان. )بيتي( حال كونه )نائًيا( بعيداً

خالٍد  بَن  قيَس  كنترُ  َريّب  شاَء  فلو  َمرَثِد83 بن  قيَس  كنترُ  ريب  شاَء  ولو 
)فلو شاء ريب كنت قيس بن خالد( ابن عبد اهلل من بني شيبان )ولو شاء ريب كنت 
ونجابة  املال  بوفور  مشهوران  العرب،  سادات  من  ومها  طرفة،  عّم  مرثد(  بن  قيس 
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املال  وأما  يعطيكهم،  فاهلل  الولد  أما  فقال:  فأتاه  به  أمر  قوله  عّمه  سمع  وملا  األوالد، 

 

ا، وثالثةاً من  ، وأمر بنيه السبعة أن كلهم يعطيه عرشاً فال تربح حتى تكون أوسطنا حاالاً
ا، وأعطاه هو عرشين.  بني عمه بذلك أيضاً

وزاَرين  كثرٍي  م��اٍل  ذا  فَأصبحترُ  ِد84 ��س��وَّ َب��نرُ��وَن كِ����راٌم س���ادٌة ل��مرُ
ا )بنون كرام سادة ملسود( يعني  )فأصبحت( رصت )ذا مال كثري وزارين( أتاين شوقاً

نفسه كقوهلم: رشيف لرشيف.

َتعرفونه الذي  برُ  ال�َّ لرُ  جرُ الرَّ أنا  ِد85 املتوقِّ احل��ّي��ِة  ك��رأِس  َخ��ش��اٌش 
يف  ماض  خشاش(  تعرفونه  )الذي  املتوقد  اللحم  اخلفيف  ال�ب(  الرجل  )أنا 

األمور )كرأس احلية املتوقد( الذكي الكثري احلركة.

بِطانًة  َكشِحي  َينَفكُّ  ال  فآَليترُ  هنَِّد86 مرُ فرَتنِي  الشَّ رقيِق  لَعْضٍب 
الظِّهارة  نقيض  )بطانة(  خــارصيت  كشحي(  ينفك  )ال  أقسمت   )فآليت( 

ين )مهند( مطبوع باهلند. )ل�( بـ)�عضب( سيف قاطع )رقيق الشفرتني( احلدَّ

به  ا  نتِرً مرُ قمترُ  ما  إذا  ساٍم  حرُ بِمعَضِد87 ليس  البدءرُ  منه  الَعْوَد  َكَفى 
ا )به كفى( أغنى عن )العود( الرجوع )منه( أي السيف  )حسام إذا ما قمت منتًرا( مقتصًّ

)البدء( الرضبة األوىل )ليس بمعضد( ممتَهن يف قطع الشجر، وعضد كرضب: قطع.

َضيبٍة  عن  َينثني  ال  ثقٍة  أخ��ي  َقِدي88 ه  حاِجزرُ قال  مهًا  قيل  إذا 
)ضيبة(  أجل  من  )عن(  ويلتوي  ينرصف  ينثني(  )ال  برضبه  يوثق  ثقة(  )أخي 

ا )قال حاجزه( َمقبِضه أو آخذه )قدي( كفاين. مرضوبة )إذا قيل مهًا( ِرفقاً

َوجدترُني الساَح  القومرُ  ابَتدَر  إذا  َي��دي89 بقائِمه  َب��لَّ��ْت  إذا  َمنِيًعا 
)إذا ابتدر( استبق )القوم الساح وجدتني منيًعا( حصيناًا )إذا بلت( كفرح: ظفرْت 

)بقائمه( وقائمته: مقبضه )يدي(.
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خمافتي  َأث��اَر  قد  ��وٍع  ��جرُ هرُ وَب���ْرٍك  ِد90 جرَّ مرُ بَعْضٍب  َأم��ي  َن��واِدَي��ا 
)و( رب )برك( مجاعة اإلبل الباركة:
ـــْرُك  ـــل وصــــدٌر َب ــُة اإلب ــاع ـــْرُكمج ــٌع وبِ ــوض ــامد م ــِغ ـــْرك ال َب
ــْن ُبــــْرُك  ــك ــــُر بــالــيــمــن ل ـــاِبآَخ ـــُد األرط ــك واح ــِري ــُع َب مج

)هجوع( نيام )قد أثار( هيج )خمافتي( خوُفها إياي )نواديا( أوائلها وسوابقها حال كوين 

)أمي بعضب( سيف قاطع )مرد(.

الٌة  جرُ َخْيٍف  ذاترُ  َكهاٌة  ت  فَمرَّ َيَلنَدِد91 كالَوبِيل  شيٍخ  َعِقيلةرُ 
أخياف  مجعه  الرضع،  جلد  خيف(  )ذات  ناعمة  ضخمة  )كهاة(  ناقة  يب  )فمرت( 

)جالة( عظيمة: 
ــــالُل  ــٌة راَدَفــــهــــا اجلَ ــم ــَظ ـــالُلَع كــام اســتــوى الــِغــطــاء واجِل
ــــالُل ــل واجلُ ــي ــل َي اجلَ ـــــوِّ ــِب واحلُــبــاِبوُس ــي ــب ــَة احلَ ــوي ــس ت

اليلندد  )يلندد(  والدقة  اليبس  يف  الضخمة  العصا  كالوبيل(  )شيخ  كريمة  )عقيلة( 

واأللندد: الشديد اخلصومة.

ها  وساقرُ الَوظِيفرُ  َترَّ  وقد  َيقولرُ  ؤيِِد92 بمرُ َأتيَت  قد  أن  َترى  ألسَت 

الساق  )الوظيف( مقدم  بان وانفصل  بالتاء وبالطاء:  تر(  )قد  أنه  )يقول و( احلال 

)وساقها( ما بني الرسغ والكعب )ألست ترى أن قد أتيت ب�(ـأمر )مؤيد( عظيم.

ب��ش��اِرٍب  َت���رون  م��اذا  أال  وق��ال  ِد93 تعمِّ مرُ َب��ْغ��يرُ��ه  علينا  ش��دي��ٍد 

َعْقره  بغيه(  علينا  )شديد  بشارب( مخر  ترون  ماذا  )أال  للحارضين  الشيخ  )وقال( 

اإلبل ظلاماً )متعمد( قاصد.
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له  ��ه��ا  َن��ْف��عرُ إن��ام  وه  َذررُ وق���ال  َي��زَدِد94 ِك  ال��َ�ْ ق��اَص  وا  فُّ َتكرُ وإال 

ترّدوا  تكفوا(  وإال  )له  الناقة  أي  نفعها(  )إنام  اتركوه  )ذروه(  الشيخ  ا  أيضاً )وقال( 

ا. ومتنعوا )قاص( بعيد )ال�ك يزدد( عقراً

واَرها  حرُ َيمتلِلَن  اإلم��اءرُ  فَظلَّ  َسرَهِد95 المرُ ِديف  بالسَّ علينا  ويرُسَعى 
)فظل اإلماء( مجع أَمة للمملوكة )يمتللن( يشوين يف امللة )حوارها( ولدها من حني 

تضعه إىل أن يفصل عنها، يستوي فيه املذكر واملؤنث:
ــــواُر  َح ــامل  ــك ت َذَوي  ــــوُل  ـــل ِحـــــواُرق ـــاورة ق ـــح ـــامل وك
ــــواُر  ــة قـــل ُح ــاق ــن ــــد ال الِبوول كالسِّ فــاكــرسه  تشأ  وإن 

)ويسعى( يمشى )علينا بالسديف( ِقَطع السنام )املرسهد( الناعم أو املقطع.

أهلرُه  أن��ا  بام  فانِعيني  ِم��تُّ  ف��إن  َمعَبِد96 ابنَة  يا  الَجيَب  عيَّ  قِّي  وشرُ
)وشقي عي اجليب(  الثناء  أنا أهله( من  )بام  )فإن مت فانعيني( أشيعي خرب مويت 

طوق القميص )يا ابنة معبد( أخته أو زوجته.

�ه  مَهُّ لي�س  كام�رٍئ  َتعلِين�ي  وال  َغنائ�ي وَمش�َهِد97 غنِ�ي  يرُ �ي وال  كَهمِّ

املعايل  طلب  يف  )كهمي(  قصده  مهه(  )ليس  بيننا  تسوي  كامرئ(  تعليني   )وال 

)وال يغني( يكفي، أغنى عن األمر إغناء فالن: ناب عنه َمنابه وأجزأ ُمجزأه )غنائي و( 

ال يشهد، أي: يرض )مشهدي( حضوري.

الَخنَا إىل  َسيٍع  لَّى  الجرُ عن  َبطِيٍء  ِد98 لهَّ مرُ ج��ال  ال��رِّ ب��أج��اِع  ذل��ي��ٍل 

)ذليل( جبان،  )سيع إىل اخلنا( الفساد والفحش  )بطيء عن اجلىل( األمر العظيم 

مُجْع  مجع  )بأجاع(  ٹ[  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  تعاىل:  قال  السهولة،  والذل 

)الرجال ملهد( ملكوز مرضوب.
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ين  لَ�َّ جال  الرِّ يف  َوغًا  كنترُ  ولو  ِد99 واملتوحِّ األصحاِب  ذي  َع��داوةرُ 
)ولو كنت وغًا( داخالاً يف القوم وليس منهم ويستعار للئيم اخلسيس )يف الرجال 
ل�ين عداوة( الرجل )ذي( صاحب )األصحاب( اجلامعة واألتباع )واملتوحد( املنفرد 

الذي ليس معه غريه.

جراَءيت جاَل  الرِّ عني  َنَفى  ولكْن  وإقدامي وِصدقي وَمحتِِدي100 عليهم 

يف  وإقدامي(  )عليهم  شجاعتي  جراءيت(  الرجال  )عني  ى  ونحَّ طرد  نفى(  )ولكن 

احلروب )وصدقي( فيها )ومتدي( أصيل.

��ع��اَرٌة  مرُ إال  األي���امرُ  م��ا  ك  لَعمررُ ِد101 فَتزوَّ معروفها  ِمن  اسَطعَت  فام 

)من معروفها  )فام استطعت( أطقت  )ما األيام إال معارة( عرية  )لعمرك( حياتك 

ا. فتزود( اجعله زاداً

ّمٍة  بغرُ ع��يَّ  َأم���ري  م��ا  ك  ل��َع��م��ررُ برَسَمِد102 ع��يَّ  َليلِي  وم��ا  ن��اِري 

)لعمرك ما أمري عي بغمة( منبهم )ناري وما ليي عي برسمد( دائم.

ِعراكِها  عند  النَّْفس  َحبسترُ  ويوٍم  ِد103 والتَّهدُّ َع��وراِت��ا  عىل  حفاًظا 

)حفاًظا(  ازدحامها  عراكها(  )عند  تكره  ما  عىل  النفس(  حبست  )يوم  رب  )و( 

حمافظة )عىل عوراتا والتهدد( التخوف.

َدى  عىل َموطٍِن َيخشى الفتى عنده الرَّ ترُرَعِد104 الَفرائصرُ  فيه  َتعِ�ْك  متى 

)متى  اهلالك  الردى(  عنده  )الفتى  خياف  )خيشى(  احلرب  يف  مكان  موطن(  )عىل 

تتحرك  )ترعد(  الكتف  مرجع  يف  حلمة  فريصة:  مجع  الفرائص(  )فيه  تزدحم  تع�ك( 

وتضطرب.
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َقرينِه  عن  وَسل  َتسأل  ال  املرء  عن  َيقت�ِدي105 ق�اِرِن  بالمرُ َقري�ٍن  ف�كلُّ 
)قرينه( صاحبه.

َأرى املوَت أعداَد النُّفوِس وال َأرى  َغِد106 ِمن  اليوَم  َأقَرَب  ما  غًدا  بعيًدا 
)النفوس( كل  تنقطع  له مادة ال  الذي  املورود  للامء  ِعّد،  )أرى املوت أعداد( مجع 

نفس ال بد تِرده )وال أرى بعيًدا غًدا( اليوم الذي بعد يومك )ما أقرب اليوم من غد(.

ِح��واَره َنظرترُ  َمضبرُوٍح  وَأصَفَر  جِمِد107 مرُ َكفَّ  واسَتوَدعترُه  النار  عىل 
)نظرت(  النار حتى يبِس وصُلب  )أصفر مضبوح( جعل قريباًا من  )و( ُرّب ِقدح 
)كف  أودعته  واستودعته(  النار  )عىل  احلديث  مراجعته  أي  )حواره( حماورته  انتظرت 

ممد( قليل الفوز؛ ألنه ال يريد الكسب بل يريد إطعام الفقراء.

جاهًا  كنَت  ما  األيامرُ  لك  سترُبِدي  ِد108 ترُ��زوِّ مل  َم��ن  باألخبار  ويأتيك 
)ستبدي( تظهر )لك األيام ما كنت جاهًا ويأتيك باألخبار من مل تزود( جتعل له 

ا. زاداً

له  َتبِع  مل  َم��ن  باألخبار  ويأتيك  َموِعِد109 وقَت  له  َت��ِ�ب  ومل  بتاًتا 
)ويأتيك باألخبار من مل تبع( تشرت )له بتاًتا( بفتح الباء: متاع املسافر والزاُد، مجعه 

. َأبِّتة )ومل ت�ب له وقت موعد( أجالاً

الئٌم  يَل  ِمثَلها  َنْف�  الَم  وم��ا  يدي110 َملكْت  ما  مثلرُ  َفقري  َسدَّ  وال 
)فقري( انعدام ما عندي.
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وقال يف حبر الرمل:
ِهّر  شاَقْتك  أم  اليوَم  أَصَحوَت  سَتِعْر1 مرُ ��نرُ��وٌن  جرُ ��ّب  ال��حرُ وِم��ن 

ق��ات��ًا  داًء  ���بُّ���ِك  حرُ ي��ك��ْن  ال  ��ّر2 بِ��حرُ م���اِويَّ  م��ن��ِك  ه��ذا  ليس 

ما  بعِد  ِم��ن  بَّها  حرُ أرج��و  كيف  سترِس3ّ مرُ بنرُْصٍب  القلبرُ  َع��لِ��َق 

َي��ِق��ْر مل  خ��ي��اٌل  ال��ع��نَي  َق  أرَّ 4ْ ��رسرُ يرُ بصحراِء  ك��برُ  وال��رَّ ط��اَف 

��لِ��ن��ا أرحرُ إىل  ال��بِ��ي��َد  ج����اَزت  ��وٍر َخ���ِدْر5 آِخ���َر ال��ل��ي��ِل ب��َي��ع��فرُ

��ٌع  ��جَّ هرُ وَصحبي  زاَرْت��ن��ي  ث��م  وَن��ِم��ْر6 برُ����ْرٍد  ب��ني  َخ��لِ��ي��ٍط  يف 

َب��ْرَغ��ٍز  بعينَي  ال��طَّ��ْرَف  َتخلِس  ِغ��ّر7 آَدَم  َرَش�����إٍ  ي  وب���َخ���دَّ

��ط��ِف��ٍل  وهل���ا َك��ش��َح��ا َم��ه��اٍة مرُ َه��ْر8 ال��زَّ أف��ن��اَن  مل  بالرَّ ي  َت��ق��َ�ِ

واِرٌد  منها  ال��َم��ْت��نَ��ي��ن  وع���ىل  سَبكِّر9 مرُ َأثِ��ي��ٌث  النَّْبت  َح��َس��نرُ 

���ّدٍة جرُ ذو  هل��ا  ال��ِم��دَرى  ج��أب��ةرُ  ْر10 مرُ السَّ وأف��ن��اَن  الضاَل  َتنفرُضرُ 

فاللَِّوى  ِخ��ف��اٍف  أك��ن��اِف  ب��ني  ّر11 حرُ الظِّْلِف  لَرْخِص  حَتنرُو  ِرٌف  خمرُ

َنجَدًة  عليها  ال��طَّ��ْرَف  َتحسب  املسبكِّر12 للشباِب  َلقومي  ي��ا 

وَش��َت��وا  ب��نَ��ْج��ٍد  ق��اظرُ��وا  حيثرُام  ��ْر13 قرُ ورُ ثِنَْيي  ِمن  احل��اِذ  ذاِت  ح��وَل 

ف���َل���هرُ م��ن��ه��ا ع���ىل أح��ي��اِن��ا  ص��ف��وةرُ ال���راِح ب��َم��ل��ذوٍذ َخ��ِر14ْ

َت��م��ن��ع��ه  ف��ق��د  ْل���ه  ترُ���ن���وِّ إن  ْر15 بالظُّهرُ َي��ج��ِري  النَّجَم  وترُ��ري��ه 

بِّها  حرُ ِم���ن  ع��س��ك��رٍة  يف  َظ���لَّ  كِ��ْر16 ��دَّ ون���أْت َش��ْح��َط َم���زاررُ ال��مرُ

َم���ّرًة  َن���واه���ا  َش���طَّ���ْت  فلئن  عتكِْر17 مرُ ح��ب��ي��ٍب  ع��ه��ِد  ل��ع��ىل 
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ابتَسمْت  م��ا  إذا  َتجلرُو  ب���اِدٌن  ّر18 غرُ ْمِل  الرَّ كَأقاِحي  َشتِيٍت  عن 

َمنبِتِه م��ن  ال��ش��م��سرُ  ل��ْت��ه  َب��دَّ 19ْ األرُشرُ مصقوَل  أب��ي��َض  َب����َرًدا 

َحَبًبا  ترُ��ب��ِدي  َت��ض��ح��كرُ  وإذا  الَخِصْر20 باملاِء  الِمسك  ضاِب  كررُ

َتْلعٍة  يف  َح��رَج��ٌف  ص��ادَف��ْت��ه  سَبطِّر21 مرُ َب���اٍط  َوْس���َط  فَسجا 

ق��اِص��ٌف َت��داَع��ى  ق��ام��ت  وإذا  نقِعْر22 مرُ َكثِيٍب  أع��ىل  ِم��ن  م��اَل 

درُ ال��َق��رَّ ب��َح��رٍّ ص���اِدٍق  َت���ط���ررُ ّر23 بقرُ ج��اء  إن  الَقْيَظ  وَعكِيَك 

نِ��س��وٍة  م��ن  إن���ا  َت��لرُ��م��ن��ي  ال  ْر24 نرُ��زرُ َمقالِيٍت  الصيِف  ���ِد  قَّ ررُ

ك��َب��ن��اِت ال��َم��ْخ��ِر َي���م���َأْدَن كام  الَخِضْر25 َعساليَج  الصيفرُ  َأنبَت 

���وا ِع��رَيه��م  ��وين ي���وَم َزمُّ َف��َج��عرُ َعطِْر26 َملثوٍم  ال��ص��وِت  بَرِخيم 

��نرُ��ه��ا َأل��سرُ ��نرُ��ن��ي  َت��ل��سرُ وإذا  إن��ن��ي ل��س��ترُ ب��م��وه��وٍن َف��ِق��ْر27

َه����َرٍم  م���ن  دال�����ٌف  ك��ب��رٌي  ال  ْر28 الظُّفرُ َك��لُّ  وال  الليَل  َأرَه���برُ 

���ا وب������اٍد َزِع�������ٍل ظِ���ْل���امنرُ ْرِب يف اليوِم الَخِدْر29 كالَمخاِض الجرُ

ق��د َت��ب��طَّ��ن��ترُ وحت��ت��ي َج���رْسٌة  َت�تَّ�ق�ي األرَض ب�م�ل�ث��وٍم َم�ِع��ْر30

��رْت  َه��جَّ م��ا  إذا  ال��َم��ْرو  ى  ف���َ�َ شَفتِّر31 المرُ كالَفراِش  يَديا  عن 

أنني  وَع������َداين  َع����ٌر  ذاك  ِس32ّ غ��ريرُ  ��ط��وٌب  خرُ ال��ع��اَم  ناَبني 

أمثالرُها  َح���َدث���ْت  أم����وٍر  م��ن  ستِمّر33 المرُ ال��َق��ويِّ  ��وَد  عرُ ي  َت��ب��َ�ِ

هبا  ص��اَب  ما  النَّْفسرُ  ى  وَتشكَّ 34ْ ���رُ ف��اص��ِ�ي إن��ِك م��ن ق��وٍم صرُ

ْلِفنا  ترُ ال  نِفًسا  مرُ ترُ��ص��اِدْف  إن  35ّ ل���رُ َن��ك��برُ��و  وال  اخل���رِي  َح  ����ررُ فرُ

��وا  أرُْس����درُ ِغ��ي��ٍل ف���إذا م��ا َف��ِزعرُ ْر36 ��ذرُ هرُ ���وٍج  هرُ َأن��ك��اٍس وال  غ��ريرُ 
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ِمثلِه  يف  ال���ذي  األص����لرُ  ويَل  المؤَتبِ���ْر37 َزرَع  اآلبِ����ررُ  يرُصلِ���ح 

��ْه��ٌل وهل��م  َط��يِّ��برُ��و ال���ب���اءِة سرُ َوِع��ْر38 َوْح��ٍش  يف  شئَت  إن  برٌُل  سرُ

��وا  َل��بِ��سرُ م��ا  إذا  ه��ْم  م��ا  ���مرُ  وهرُ حتَضْر39 مرُ ل��ب��أٍس  داوَد  نِ��ْس��َج 

���ّرًة  وَت��س��اَق��ى ال��ق��ومرُ ك��أًس��ا مرُ ِقْر40 كالشَّ ِدم���اٌء  اخل��ي��َل  وَع���ا 

قوِمهم  يف  أن���م  وا  زادرُ ثرُ���م  ��ْر41 ��جرُ ���ٌر ذن��َب��ه��مرُ غ���ريرُ فرُ ���فرُ غرُ

هبا  ��وا  ط��افرُ إن  اخل��م��ررُ  َت��ِع��ّز  ال  ْر42 البرُكرُ ��وِم  وال��كرُ ��ول  ال��شَّ بِسباِء 

برُ���وه���ا وان��َت��َش��وا  ف���إذا م��ا َشِ ����وٍن وطِ��ِم��ّر43 ���لَّ َأمرُ َوَه���برُ���وا كرُ

هِبم  الِمْسك  َع��َب��قرُ  ���وا  راحرُ ثرُ��م  ْر44 األرُزرُ ��ّداَب  هرُ األرَض  ون  لِحفرُ يرُ

آبائهم  ع��ن  ال��س��ؤدَد  َوِرثرُ�����وا  وا س���ؤدًدا غ��رَي َزِم��ْر45 ثرُ��م س���ادرُ

الَجَفلى  َندعو  الَمشتاِة  يف  نحن  َينَتِقْر46 فينا  اآلِدَب  َت���َرى  ال 

َمجلِسهم  يف  ال��ن��اسرُ  ق��ال  ح��نَي  ��طرُ��ْر47 قرُ ِري����حرُ  أم  ذاك  ���ت���اٌر  أقرُ

ي ن��ادَي��ن��ا  ب��ِج��ف��اٍن َت���ع���َ�ِ نَِّ�48ْ الصِّ ه��اَج  حنَي  َسِديٍف  ِمن 

ع��ًة  َ�ْ�� مرُ َت��نِ��ي  ال  ك��ال��َج��َوابِ��ي  حَتِ�49ْ للمرُ أو  األَض��ي��اِف  لِقَرى 

ها  حلمرُ ف��ي��ن��ا  �����َزنرُ  خيرُ ال  ثرُ���م  ِخ���ْر50 إن���ام َي���خ���َزنرُ حل���مرُ امل���دَّ

ول��ق��د َت���ع���َل���مرُ َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ���ْزِر َم��س��اِم��ي��حرُ َي��رَس51ْ آف���ةرُ ال���جرُ

ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ر أن��ن��ا  ّر52 غرُ األَْزم��ِة  يف  ��ِه  األَوجرُ و  واِضحرُ

ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ��ْر53 قرُ ورُ وِع  ال��رَّ ويف  ال��رأِي  فاِضلرُو 

ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ّر54 غرُ الَمحِفِل  ويف  البأِس  و  صاِدقرُ

هم  ِّ ضرُ ذي  عن   َّ ال���ُّ ون  َيكِشفرُ ��بِ��ّر55 ون ع��ىل اآلبِ���ي ال��مرُ ُّ�ِ����� ويرُ
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جاِرهم  ع��ن  هم  أحامرُ ��ٌل  ��ضرُ فرُ ���ْر56 أرُمرُ ب��اخل��ري  ِع  األَذررُ ����برُ  حرُ ررُ

َم��س��ف��وح��ٍة غ����ارٍة  يف  لرُ�����ٌق  درُ ���اٌة م��ا َن��ِف��ّر57 ول���َدى ال��ب��أِس حرُ

وِهها  َمكررُ عىل  الَخيَل  نرُمِسك  58ْ ���رُ ال��صُّ إال  يرُمِسكها  ال  ح��نَي 

��وا  َف��ِزعرُ لّما  ال��َح��يُّ  ن��اَدى  ح��نَي  ْر59 عرُ الذُّ َل��جَّ  وق��د  ال��داِع��ي  وَدَع��ا 

َمجلِِسنا يف  ال��ِف��ْت��ي��انرُ  ���ا  أيُّ ��ْر60 ��قرُ وشرُ ِوراًدا  منها  وا  درُ َج����رِّ

ًب��ا ��زَّ َأْع���َوِج���ّي���اٍت طِ����وااًل شرُ ْر61 مرُ والضُّ فيها  نْعةرُ  الصَّ درُوِخ��َل 

���ٍح  قَّ ����وٍر ورُ كرُ ِم��ن َي��ع��ابِ��ي��َب ذرُ ْر62 ��ذرُ ال��عرُ اب��َت��لَّ  إذا  وِه��َض��ّب��اٍت 

��ٍل  ��جرُ ���وٍج عرُ ج��افِ��اٍت َف���وق عرُ ْر63 مرُ سرُ َم��اطِ��ي��ٌس  فيها  ��ب��ْت  كِّ ررُ

وَأن����اف����ْت هَب�������واٍد ترُ���لَّ���ٍع  64ْ القرُرشرُ عنها  ب��ْت  ��ذِّ شرُ ��ذوٍع  ك��جرُ

َع��َل��ِت األَي����ِدي ب���َأْج���واٍز هلا  َتنَبِهْر65 إن  ما  األَْج���واف  ��ِب  حرُ ررُ

ف��ْه��ي َت���رِدي ف���إذا م��ا أرُْل��ِه��ب��ْت  ْر66 األرُزرُ َش��دُّ  إحائها  ِم��ن  ط��اَر 

َتنتِحي  وَت���راه���ا  ك���ائ���راٍت  67ْ �رُ ال�حرُ َج��دَّ  إذا  سَلِحّباٍت  مرُ

إِف��زاِع��ه��م يف  ال���غ���اَرِة  لرُ����ق  درُ ��ّر68 ك��ِرَع��اِل ال��طَّ��رِي أساًب���ا َت��مرُ

بينها  َع���ى  َصْ األب��ط��اَل  َت���َذررُ  نَعِفْر69 مرُ َك��ِم��يٌّ  منهم  َي��نِ��ي  م��ا 

ق��ي��ٍس عىل  ل��َب��ن��ي  ف����ِف����داٌء  70ّ وضرُ  ٍّ سرُ ِمن  الناَس  أص��اَب  ما 

إنم  ِق��دًم��ا  وال��ن��ف��سرُ  خالتي  طرُْر71 الشُّ القوِم  يف  وَن  الساعرُ نِِعَم 

إذا  ل���ق���امَن  أي���س���اررُ  �����مرُ  وهرُ ْر72 زرُ الجرُ َأْب���داَء  ْتوةرُ  الشَّ َأْغ��َل��ِت 

غ��اِرِم��ه��م  ع��ىل  ��ون  ��لِ��حُّ يرُ ال  ال��َع��رِس73ْ َتيسريرُ  األَي��س��اِر  وع��ىل 

غطِّ�ي رأَس�ه  ك�ن��ترُ ف�ي�ك�م كالمرُ رُ���ْر74 وخرُ ِق��ن��اِع��ي  ال��ي��وَم  فانجىل 
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ع��اتِ��ًب��ا  عليكم  ك��ن��ترُ  ول��ق��د  ��ّر75 مرُ غ���رِي  ب���َذنرُ���وٍب  فَعَقبتم 

س����اِدًرا َأح��س��برُ َغ��يِّ��ي َرَش���ًدا ��ّر76 بِ��قرُ ص��اب��ْت  وق��د  فَتناهيترُ 

                   

ِهّر  شاَقْتك  أم  اليوَم  أَصَحوَت  سَتِعْر1 مرُ ��نرُ��وٌن  جرُ ��ّب  ال��حرُ وِم��ن 

)هر( علم  هيَّجْتك  أم شاقتك(  )اليوم  والباطل  الصبا  أفقت وتركَت  )أصحوت( 

حمبوبته )ومن احلب( املحبة )جنون( أي: شبه اجلنون )مستعر( ُموقد.

ق��ات��ًا  داًء  ���بُّ���ِك  حرُ ي��ك��ْن  ال  ��ّر2 بِ��حرُ م���اِويَّ  م��ن��ِك  ه��ذا  ليس 

ب�(ـفعِل  )منك ماوي  الفعل  )قاتًا ليس هذا(  ا  )حبك داء( مرضاً )ال يكن( جزاء 

)حر( أي: مجيل.

ما  بعِد  ِم��ن  بَّها  حرُ أرج��و  كيف  سترِس3ّ مرُ بنرُْصٍب  القلبرُ  َع��لِ��َق 

)كيف أرجو( زوال )حبها( عني )من بعد ما علق( لزم )القلب بنصب( عناء وتعب 

)مسترس( مكتتم.

َي��ِق��ْر مل  خ��ي��اٌل  ال��ع��نَي  َق  أرَّ 4ْ ��رسرُ يرُ بصحراِء  ك��برُ  وال��رَّ ط��اَف 

الثبات  أي:  الوقار،  من  يثُبت،  يقر(  )مل  النائم  يراه  ما  خيال(  )العني  أسهر  )أرق( 

)طاف( ألمَّ )والركب( مجع راكب )بصحراء( أرض مستوية )يرس( موضع.

��لِ��ن��ا أرحرُ إىل  ال��بِ��ي��َد  ج����اَزت  ��وٍر َخ���ِدْر5 آِخ���َر ال��ل��ي��ِل ب��َي��ع��فرُ

الواسعة  لأرض  َبيداء،  مجع  )البيد(  لتأنيثها  وأنثه  ختطى،  أي:  اخليال،  )جازت( 

ب�(ـشخص مثل  الليل  )آخر  البعري كالراحول  )إىل رحلنا( مجع رحل، ملركب  املستوية 

)يعفور( ولد بقرة الوحش )خدر( فاتر العظام بطيء القيام.
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��ٌع  ��جَّ هرُ وَصحبي  زاَرْت��ن��ي  ث��م  وَن��ِم��ْر6 برُ����ْرٍد  ب��ني  َخ��لِ��ي��ٍط  يف 

)ثم زارتني( أتتني )و( احلال أن )صحبي هجع( نيام مجع هاجع )يف خليط( أصحايب 

املخالطني يل )بني برد( ابن إياد )ونمر( ابن قاسط.

َب��ْرَغ��ٍز  بعينَي  ال��طَّ��ْرَف  َتخلِس  ِغ��ّر7 آَدَم  َرَش�����إٍ  ي  وب���َخ���دَّ

)تلس( ترسق )الطرف( النظر )بعيني برغز( ولد بقرة الوحش )وبخدي( جانبي 

وجِه )رشإ( ولد الظبية )آدم( أبيض )غر( غافل، حلداثته.

��ط��ِف��ٍل  وهل���ا َك��ش��َح��ا َم��ه��اٍة مرُ َه��ْر8 ال��زَّ أف��ن��اَن  مل  بالرَّ ي  َت��ق��َ�ِ

)تق�ي(  )مطفل( ذات طفل، أي: ولد صغري  )مهاة( بقرة  )وهلا كشحا( خارصتا 

كل  َنور  ا:  حمركاً )الزهر(  فنن  مجع  أغصان،  أفنان(  )بالرمل  التتبع  أي:  القرو  من  تّتبع، 

النبات.

واِرٌد  منها  ال��َم��ْت��نَ��ي��ن  وع���ىل  سَبكِّر9 مرُ َأثِ��ي��ٌث  النَّْبت  َح��َس��نرُ 

)وعىل املتنني( تثنية متن: ما اكتنف الظهر )منها وارد( فرع مسرتسل )حسن النبت( 

صورة النبات )أثيث( ككثري وزناًا ومعناًى )مسبكر( ممتّد طويل.

���ّدٍة جرُ ذو  هل��ا  ال��ِم��دَرى  ج��أب��ةرُ  ْر10 مرُ السَّ وأف��ن��اَن  الضاَل  َتنفرُضرُ 

)تنفض( حترك  )ذو جدة( خّط  )هلا( َظهٌر  القرن  )املدرى(  )جأبة( قصرية يف غلظ 

)الضال( سدر الرّب )وأفنان( أغصان )السمر( شجر، اسم جنس سمرة.

فاللَِّوى  ِخ��ف��اٍف  أك��ن��اِف  ب��ني  ّر11 حرُ الظِّْلِف  لَرْخِص  حَتنرُو  ِرٌف  خمرُ
)بني أكناف( نواحي، مجع َكنَف )خفاف( موضع، باجليم كغراب وباخلاء ككتاب 
 ِ لنيِّ ولٍد  )لرخص(  تعطف  )حتنو(  اخلريف  زمَن  داخلة  )خمرف(  موضع  )فاللوى( 

)الظلف( كالقدم لنا )حر( كريم.
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َنجَدًة  عليها  ال��طَّ��ْرَف  َتحسب  املسبكِّر12 للشباِب  َلقومي  ي��ا 

هلا  اهلل  صنع  من  تعجب  لقومي(  )يا  شدة  نجدة(  )عليها  النظر  الطرف(  )حتسب 

)للشباب املسبكر( التام املنتصب.

وَش��َت��وا  ب��نَ��ْج��ٍد  ق��اظرُ��وا  حيثرُام  ��ْر13 قرُ ورُ ثِنَْيي  ِمن  احل��اِذ  ذاِت  ح��وَل 

)حيثام قاظوا( أقاموا زمن القيظ، أي: شدة احلر )بنجد وشتوا( أقاموا زمن الشتاء 

)حول( قبالة )ذات( صاحبة )احلاذ( نبت، واحدته حاَذة )من ثنيي( تثنية ثني: ما تثنّى 

منه )وقر( موضع.

ف���َل���هرُ م��ن��ه��ا ع���ىل أح��ي��اِن��ا  ص��ف��وةرُ ال���راِح ب��َم��ل��ذوٍذ َخ��ِر14ْ

)صفوة(  حني  مجع  أوقاهتا،  أحيانا(  )عىل  احلبيبة  أي  )منها(  حيثام  جواب  )فله( 

ا الرتياح صاحبها )ب�(ـامء )ملذوذ( لذيذ، أي: شهّي  خالص )الراح( اخلمر، سميت راحاً

)خر( بارد.

َت��م��ن��ع��ه  ف��ق��د  ْل���ه  ترُ���ن���وِّ إن  ْر15 بالظُّهرُ َي��ج��ِري  النَّجَم  وترُ��ري��ه 

)إن تنوله( تعطه )فقد متنعه( تأبى به )وتريه النجم( الكوكب )يري بالظهر( الوقت 

ا« إذا أدخله يف شدة. املعروف، مثل يرضب، يقال: »أراه النجوَم هناراً

بِّها  حرُ ِم���ن  ع��س��ك��رٍة  يف  َظ���لَّ  كِ��ْر16 ��دَّ ون���أْت َش��ْح��َط َم���زاررُ ال��مرُ
أبعد،  ما  )شحط( بمعنى  )من حبها ونأت( بعدت  )ظل يف عسكرة( حرية وشدة 

أصُله َفُعَل مبالغة )مزار( مكان زيارة )املدكر( املتذكر.

َم���ّرًة  َن���واه���ا  َش���طَّ���ْت  فلئن  عتكِْر17 مرُ ح��ب��ي��ٍب  ع��ه��ِد  َل��ع��ىَل 
)فلئن شطت( بعدت )نواها( جهتها التي تنوي )مرة لعىل عهد( معرفة وحفظ ذمة 

)حبيب( يعني نفسها )معتكر( منعطف.
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ابتَسمْت  م��ا  إذا  َتجلرُو  ب���اِدٌن  ّر18 غرُ ْمِل  الرَّ كَأقاِحي  َشتِيٍت  عن 
)بادن( تامة البدن )تلو( تكشف أو تصقل )إذا ما ابتسمت عن( ثغر )شتيت( متفرق 
)كأقاحي( مجع ُأقُحوان، وهو اسم جنس أقحوانة، لنبت ال رائحة له )الرمل غر( بِيض.

َمنبِتِه م��ن  ال��ش��م��سرُ  ل��ْت��ه  َب��دَّ 19ْ األرُشرُ مصقوَل  أب��ي��َض  َب����َرًدا 
)بدلته( عوضته )الشمس من منبته( نباته أو مكانه )برًدا( حب املاء )أبيض مصقول 

ا، اسم جنس ُأرْشة. األش( حتزيز يف األسنان خلقةاً أو مصنوعاً

َحَبًبا  ترُ��ب��ِدي  َت��ض��ح��كرُ  وإذا  الَخِصْر20 باملاِء  الِمسك  ضاِب  كررُ
)املسك  )كرضاب( فتات  ا: ماء األسنان  )حبًبا( حمركاً )وإذا تضحك تبدي( تظهر 

باملاء اخلر( البارد.

َتْلعٍة  يف  َح��رَج��ٌف  ص��ادَف��ْت��ه  سَبطِّر21 مرُ َب���اٍط  َوْس���َط  فَسجا 
)فسجا(  الوادي  املاء إىل  )يف تلعة( مسيل  )حرجف( ريح باردة  )صادفته( وجدته 

سكن واستقر )وسط باط( أرض مستوية صفاءاً وُملوسةاً )مسبطر( ممتّد.

ق��اِص��ٌف َت��داَع��ى  ق��ام��ت  وإذا  نقِعْر22 مرُ َكثِيٍب  أع��ىل  ِم��ن  م��اَل 
)مال من أعىل كثيب( رمل  )وإذا قامت تداعى( مال رمل )قاصف( منهال ساقط 

جمتمع )منقعر( منقطع من أصله.

درُ ال��َق��رَّ ب��َح��رٍّ ص���اِدٍق  َت���ط���ررُ ّر23 بقرُ ج��اء  إن  الَقْيَظ  وَعكِيَك 
)تطرد( َتِقي وتبعد )القر( الربد )بحر صادق( شديد )وعكيك( شدة احلر مع سكون 

الريح، كالَعّكة ومجعها ِعكاك:
ْه  َعكَّ ســكــوٍن  ــْع  م شديد  ْهَحــرٌّ  ِعكَّ ــرَشاء  ــُع ال لــوِن  ــُن  ــس وُح
ْه  الُعكَّ معنى  الُعرف  يف  إعراِبوظاهٌر  وعن  رشٍح  عن  فاستغِن 

ا )إن جاء بقر( بالضم: برد. )القيظ( شدة احلر أيضاً
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نِ��س��وٍة  م��ن  إن���ا  َت��لرُ��م��ن��ي  ال  ْر24 نرُ��زرُ َمقالِيٍت  الصيِف  ���ِد  قَّ ررُ
)ال تلمني إنا من نسوة رقد( مجع راقدة )الصيف( ثالثة أشهر بني اخلريف والشتاء 
)مقاليت( مجع مقالت، للتي ال يعيش هلا ولد )نزر( مجع نزور: قليلة الولد؛ ألن ذلك 

أصلح لنعومتها.

ك��َب��ن��اِت ال��َم��ْخ��ِر َي���م���َأْدَن كام  الَخِضْر25 َعساليَج  الصيفرُ  َأنبَت 
)كبنات املخر( سحائب بِيض يأتني قبل الصيف )يمأدن( ينثنني ويتحركن )كام أنبت 

الصيف عساليج( مجع ُعسلوج: ما الَن واخرضَّ من الُقضبان )اخل�( كل نبت أخرض.

���وا ِع��رَيه��م  ��وين ي���وَم َزمُّ َف��َج��عرُ َعطِْر26 َملثوٍم  ال��ص��وِت  بَرِخيم 
)فجعوين( أوجعوين )يوم زموا( جعلوا األزمة يف )عريهم( إبلهم التي حتمل املرية 
)عطر(  الفم  عىل  ما  اللثام،  مشدود  ملثوم(  )الصوت  سهل  لنيِّ  )رخيم(  )ب�(ـشخص 

طيب الرائحة مطيل بالعطر.

��نرُ��ه��ا َأل��سرُ ��نرُ��ن��ي  َت��ل��سرُ وإذا  إن��ن��ي ل��س��ترُ ب��م��وه��وٍن َف��ِق��ْر27
)وإذا تلسنني( تصيبني بلساهنا )ألسنها إنني لست بموهون( ضعيف )فقر( ضعيف 

الفقار كناية عن ضعف النفس.

َه����َرٍم  م���ن  دال�����ٌف  ك��ب��رٌي  ال  ْر28 الظُّفرُ َك��لُّ  وال   الليَل  َأرَه���برُ 
)الليل  أخاف  )أرهب(  الكرب  أقىص  هرم(  )من  اخلطو  متقارب  دالف(  كبري   )ال 

وال كل( عاجز )الظفر( واحد األظفار.

���ا وب������اٍد َزِع�������ٍل ظِ���ْل���امنرُ ْرِب يف اليوِم الَخِدْر29 كالَمخاِض الجرُ
نشيطة  )زعل(  خالية  أو  عامرة  األرض  من  قطعة  لكل  بلد،  مجع  )باد(  رب  )و( 
)ظلامنا( مجع ظليم ذكر النعام )كاملخاض( اإلبل احلوامل )اجلرب( مجع أجرب وجرباء، 

خصها لسوادها بالقطران )يف اليوم اخلدر( الذي خُيَدر فيه لشدة برده.
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ق��د َت��ب��طَّ��ن��ترُ وحت��ت��ي َج���رْسٌة  َم��ِع��ْر30 بملثوٍم  األرَض  َتتَّقي 
يعرب  ما  اجِلرس:  أو تشبه  )جرسة( طويلة  ناقة  )وحتتي(  بطنها  تبطنت( سلكت  )قد 
من  حوله  ما  ذاهب  )معر(  مكدم  )ملثوم(  ب�(ـخف  )األرض  تقابل  )تتقي(  البحر  به 

الشعر.

��رْت  َه��جَّ م��ا  إذا  ال��َم��ْرو  ى  ف���َ�َ شَفتِّر31 المرُ كالَفراِش  يَديا  عن 
)ف�ى املرو( احلجارة البيض، اسم جنس مروة )إذا ما هجرت( سارت يف اهلاجرة 

. )عن يديا كالفراش( ما يتطاير حول النار والرساج )املشف�( املتفرق، من اشَفرتَّ

أنني  وَع������َداين  َع����ٌر  ذاك  ِس32ّ غ��ريرُ  ��ط��وٌب  خرُ ال��ع��اَم  ناَبني 
وأتاين  حرضين  نابني(  )أنني  ورصفني  شغلني  )وعداين(  مىض  دهر  عر(  )ذاك 

)العام خطوب( مجع خطب، لأمر العظيم )غري س( ظاهرة ال ختفى.

أمثالرُها  َح���َدث���ْت  أم����وٍر  م��ن  ستِمّر33 المرُ ال��َق��ويِّ  ��وَد  عرُ ي  َت��ب��َ�ِ
املستمر(  )القوي  قوة  )عود(  ُتضعف  تب�ي(  )أمثاهلا  طرأت  حدثت(  أمور  )من 

الصلب الشديد.

هبا  ص��اَب  ما  النَّْفسرُ  ى  وَتشكَّ 34ْ ���رُ ف��اص��ِ�ي إن��ِك م��ن ق��وٍم صرُ
)النفس ما صاب هبا( ما أصاهبا والباء  )وتشكى( أصله تتشكى، خترب بسوء حاهلا 

زائدة )فاص�ي( احبيس عىل ما تكرهني )إنك من قوم ص�( مجع صبور: كثري الصرب.

ْلِفنا  ترُ ال  نِفًسا  مرُ ترُ��ص��اِدْف  إن  35ّ ل���رُ َن��ك��برُ��و  وال  اخل���رِي  َح  ����ررُ فرُ
ا عظياماً يتنافس فيه، أي: يتفاخر )ال تلفنا( جتدنا )فرح  )إن تصادف( جتد )منفًسا( أمراً

اخلري( مجع فروح: كثري الفرح )وال نكبو( نتأمل )ل�( رضر.

��وا  أرُْس����درُ ِغ��ي��ٍل ف���إذا م��ا َف��ِزعرُ ْر36 ��ذرُ هرُ ���وٍج  هرُ َأن��ك��اٍس وال  غ��ريرُ 
)غري  أغاثوا  فزعوا(  ما  )فإذا  امللتف  الشجر  )غيل(  إىل  مضاف  أسد  مجع  )أسد( 
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أنكاس( مجع نِكس، للضعيف )وال هوج( مجع أهوج، كأمحق وزناًا ومعناًى )هذر( مجع 
هذور، لكثري الكالم.

ِمثلِه  يف  ال���ذي  األص����لرُ  ويَل  المؤَتبِ���ْر37 َزرَع  اآلبِ����ررُ  يرُصلِ���ح 
املؤت�(  )زرع  عليه  املقيم  لليء  املصلح  اآلبر(  مثله يصلح  الذي يف  )ويل األصل 
املستدعي إىل الصالح، يقال: ائتربت أو سألت غريك أن يأترب لك نخلك، رضب هذا 

مثالاً إلمتام الصنيعة.

��ْه��ٌل وهل��م  َط��يِّ��برُ��و ال���ب���اءِة سرُ َوِع��ْر38 َوْح��ٍش  يف  شئَت  إن  برٌُل  سرُ
بالضم مجع  )سهل(  معروفهم  أراد  ملن  طيبة  ناحيتهم  أي:  الناحية،  الباءة(  )طيبوا 
سهل بالفتح: لنّي )وهلم سبل( بضمتني: طرق، مجع سبيل )إن شئت يف( جانب )وحش( 

قفر خاٍل )وعر( صعب املسلك.

��وا  َل��بِ��سرُ م��ا  إذا  ه��ْم  م��ا  ���مرُ  وهرُ حتَضْر39 مرُ ل��ب��أٍس  داوَد  نِ��ْس��َج 
)وهم ما هم( تفخيم وتعجب )إذا ما لبسوا نسج داود( دروعه التي نسجها )لبأس( 

حرب وشدة )مت�( حمضور.

���ّرًة  وَت��س��اَق��ى ال��ق��ومرُ ك��أًس��ا مرُ ِقْر40 كالشَّ ِدم���اٌء  اخل��ي��َل  وَع���ا 
أو  )مرة وعا( ركب،  فيه مخر  إناء  )كأًسا(  ا  بعضاً القوم( أسقى بعضهم  )وتساقى 

حرٌف )اخليل دماء كالشقر( نبت يقال له شقائق النعامن.

قوِمهم  يف  أن���م  وا  زادرُ ثرُ���م  ��ْر41 ��جرُ ���ٌر ذن��َب��ه��مرُ غ���ريرُ فرُ ���فرُ غرُ
)ثم زادوا( عىل ما وصفوا به )أنم يف قومهم غفر( مجع غفور، وفاعله مسترت )ذنبهم( 

مفعول )غري فجر( مجع َفجور.

هبا  ��وا  ط��افرُ إن  اخل��م��ررُ  َت��ِع��ّز  ال  ْر42 البرُكرُ ��وِم  وال��كرُ ��ول  ال��شَّ بِسباِء 
)الشول( مجع  )بسباء( رشاء  )اخلمر إن طافوا هبا( أتوا مريدين هلا  )ال تعز( تغلب 
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النِّتاج،  قبل  لاّلقحة  َبكور،  مجع  )البكر(  السنام  لعظيمة  كوماء،  مجع  )والكوم(  شائلة 
والباكورة النخلة التي تلد قبل النخل.

برُ���وه���ا وان��َت��َش��وا  ف���إذا م��ا َشِ ����وٍن وطِ��ِم��ّر43 ���لَّ َأمرُ َوَه���برُ���وا كرُ
)أمون( قوية مأمونة  )كل( ناقة  )وهبوا( أعَطوا  )فإذا ما شبوها وانتشوا( سكروا 

العثار )و( كل فرس )طمر( جواد طويل.

هِبم  الِمْسك  َع��َب��قرُ  ���وا  راحرُ ثرُ��م  ْر44 األرُزرُ ��ّداَب  هرُ األرَض  ون  لِحفرُ يرُ

هبم  )املسك  َلِصق  الطيُب:  به  َعبَِق  مصدر  )عبق(  النهار  آخر  ساروا  راحوا(  )ثم 

)األزر( مجع  )األرض هداب( لغة يف اهلدب، أي: الطرف  ُيلبسون وُيَغطُّون  يلحفون( 

إزار: ما جيعل بني الرسة والركبة.

آبائهم  ع��ن  ال��س��ؤدَد  َوِرثرُ�����وا  وا س���ؤدًدا غ��رَي َزِم��ْر45 ثرُ��م س���ادرُ
)ورثوا السؤدد( الرشف والسيادة )عن آبائهم ثم سادوا سؤدًدا( من أنفسهم )غري 

زمر( قليل.

الَجَفلى  َندعو  الَمشتاِة  يف  نحن  َينَتِقْر46 فينا  اآلِدَب  َت���َرى  ال 
إىل  الدعوة  )ندعو اجلفىل(  الزمان  ْتوة: أشد  املشتاة والشتاء والشَّ املشتاة(  )نحن يف 
الطعام العامة ال ختص غنيًّا عن فقري )ال ترى اآلدب( الداعي للمأدبة لكل طعام يدعى 

إليه )فينا ينتقر( يدعو النََّقرى: دعوة ختص األغنياء، قال:
أنديٍة  ذاِت  مُجــاَدى  من  ليلة  داعيهايف  الُمْثِرين  بالنََّقرى  خَيّص 

َمجلِسهم  يف  ال��ن��اسرُ  ق��ال  ح��نَي  ��طرُ��ْر47 قرُ ِري����حرُ  أم  ذاك  ���ت���اٌر  أقرُ
َقرِتَ  ِمن  ُيشوى،  حني  اللحم  رائحة  كغراب:  أقتار(  ملسهم  يف  الناس  قال  )حني 

ا )ذاك أم ريح قطر( العود الذي ُيتبخر به. فاً َ ُمضعَّ كفرح، وفيه َقرتَّ
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ي ن��ادَي��ن��ا  ب��ِج��ف��اٍن َت���ع���َ�ِ نَِّ�48ْ الصِّ ه��اَج  حنَي  َسِديٍف  ِمن 
)بجفان( مجع جفنة، للقصعة العظيمة )تع�ي( تقصد )نادينا( جملسنا )من سديف( 

كأمري: قطع السنام )حني هاج( اشتد )الصن�( شدة الربد.

ع��ًة  َ�ْ�� مرُ َت��نِ��ي  ال  ك��ال��َج��َوابِ��ي  حَتِ�49ْ للمرُ أو  األَض��ي��اِف  لِقَرى 
)لقرى  مملوءة  )م�عة(  تزال  تني(  )ال  جابية  مجع  العظيمة،  احلياض  )كاجلوايب( 

األضياف( ما هُيّيأ هلم:
الَقَرى  مفهوم  ــاء  ّب ــدُّ وال ـــرُّ َضــيــٍف وطــعــاُمــه الــِقــَرىالظَّهُر  وبِ
الُقَرى  قالوا  وقد  ا  جمموعاً ــنــاِبواملــاء  ــال اجــت ــٍة ب ــري ــَق ــا ل ــعاً مج

)أو للمحت�( النازل عىل املاء.

ها  حلمرُ ف��ي��ن��ا  �����َزنرُ  خيرُ ال  ثرُ���م  ِخ���ْر50 إن���ام َي���خ���َزنرُ حل���مرُ امل���دَّ
)ثم ال خيزن فينا حلمها( بتقديم النون أو الزاي: يدخر وتتغري رائحته )إنام خيزن حلم 

ر. املدخر( املؤخِّ

ول��ق��د َت���ع���َل���مرُ َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ���ْزِر َم��س��اِم��ي��حرُ َي��رَس51ْ آف���ةرُ ال���جرُ
)ولقد تعلم بكر أننا آفة( هالك )اجلزر( مجع جزور )مساميح( أسخياء، مجع مسامح 

)يرس( اسم مجع يارس وهو الداخل يف امليرس.

ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ر أن��ن��ا  ّر52 غرُ األَْزم��ِة  يف  ��ِه  األَوجرُ و  واِضحرُ
وأزم  الشدة،  األزمة(  )يف  الوجوه  )األوجه(  بيض  واضحو(  أننا  بكر  تعلم  )ولقد 

العاُم كرضب: اشتد قحطه )غر( مجع أغّر.

ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ��ْر53 قرُ ورُ وِع  ال��رَّ ويف  ال��رأِي  فاِضلرُو 
الفزع  الروع(  )ويف  غرينا  آراء  آراؤنا  تفضل  الرأي(  فاضلوا  أننا  بكر  تعلم  )ولقد 

)وقر( مجع وقور كصبور، للثابت املطمئّن.
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ول���ق���د َت��ع��ل��م َب���ك���ٌر أن��ن��ا  ّر54 غرُ الَمحِفِل  ويف  البأِس  و  صاِدقرُ
)ولقد تعلم بكر أننا صادقو البأس ويف املحفل( جمتمع الناس )غر( بيض الوجوه.

هم  ِّ ضرُ ذي  عن   َّ ال���ُّ ون  َيكِشفرُ ��بِ��ّر55 ون ع��ىل اآلبِ���ي ال��مرُ ُّ�ِ����� ويرُ
)يكشفون( يزيلون )ال� عن ذي( صاحب )ضهم وي�ون( من أبّر أو بّر إذا َقَهَر 

بفعال أو مقال )عىل اآليب( املمتنع )امل�( الغالب.

جاِرهم  ع��ن  هم  أحامرُ ��ٌل  ��ضرُ فرُ ���ْر56 أرُمرُ ب��اخل��ري  ِع  األَذررُ ����برُ  حرُ ررُ
)فضل( مجع فاضل )أحامهم( عقوهلم )عن جارهم( يلمون عنه حلاماً فاضالاً إذا 

جنى )رحب( مجع رحب أو رحيب: واسع )األذرع( مجع ذراع )باخلري أمر( مجع آمر.

َم��س��ف��وح��ٍة غ����ارٍة  يف  لرُ�����ٌق  درُ ���اٌة م��ا َن��ِف��ّر57 ول���َدى ال��ب��أِس حرُ
برسعة  االستئصال  لقصد  دفعة  غارة(  )يف  بالكرس  ِدلق  مجع  شجعان،  )دلق( 
)حاة( مانعون حريمنا، مجع حام  )ولدى البأس( احلرب  )مسفوحة( مصبوبة أو كثرية 

)ما نفر( هنرب.

وِهها  َمكررُ عىل  الَخيَل  نرُمِسك  58ْ ���رُ ال��صُّ إال  يرُمِسكها  ال  ح��نَي 
)نمسك اخليل( بالنفقة عليها أو عىل احلرب )عىل مكروهها( شدة الزمان أو القتال 

)حني ال يمسكها إال الص�( مجع صبور: كثري الصرب.

��وا  َف��ِزعرُ لّما  ال��َح��يُّ  ن��اَدى  ح��نَي  ْر59 عرُ الذُّ َل��جَّ  وق��د  ال��داِع��ي  وَدَع��ا 
الداعي( هتويل، قال  )ودعا  الذعر أو اخلوف  ملا فزعوا( أصاهبم  نادى احلّي  )حني 

تعاىل: ]ۈئ ۈئ ېئ[ )وقد لج( متادى )الذعر( الفزع.

َمجلِِسنا يف  ال��ِف��ْت��ي��انرُ  ���ا  أيُّ ��ْر60 ��قرُ وشرُ ِوراًدا  منها  وا  درُ َج����رِّ
جالهلا  عنها  ألقوا  اخليل،  أي  منها(  جردوا  ملسنا  )يف  كونكم  حال  الفتيان(  )أيا 

)وراًدا( مجع ورد ووردة، للذي لونه بني احلمرة والشقرة )وشقر( مجع أشقر.
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ًب��ا ��زَّ َأْع���َوِج���ّي���اٍت طِ����وااًل شرُ ْر61 مرُ والضُّ فيها  نْعةرُ  الصَّ درُوِخ��َل 

فيها(  الصنعة  )دوخل  ا  راً )طوااًل شزًبا( ُضمَّ )أعوجيات( منسوبة إىل أعوج: فحل 

ر الفرس: أعلفه القوت بعد السمن فأضمره. ن القيام عليها )والضمر( ضمَّ ُحسِّ

���ٍح  قَّ ����وٍر ورُ كرُ ْرِم��ن َي��ع��ابِ��ي��َب ذرُ ��ذرُ ال��عرُ اب��َت��لَّ  إذا  وِه��َض��ّب��اٍت  62

)من يعابيب( مجع يعبوب، لطويل اجلسم بعيد الَعْدو )ذكور وقح( صلبة احلوافر، 

مجع َوقاح أو واِقح )وهضبات( كثرية الَعَرق ُصْلب ِشداد )إذا ابتل العذر( مجع ِعذار: ما 

سال عىل خّد الفرس من اللجام.

��ٍل  ��جرُ ���وٍج عرُ ج��افِ��اٍت َف���وق عرُ ْر63 مرُ سرُ َم��اطِ��ي��ٌس  فيها  ��ب��ْت  كِّ ررُ

)جافات( مرسعات )فوق( قوائم )عوج( فيها انحناء )عجل( كعنق مجع َعجول: 

كثري العجلة )ركبت فيها( أي القوائم )ماطيس( مجع ملطاس: ِمعول تكرس به الصخور، 

شبَّه به احلوافر )سمر( بني بيض وسود.

وَأن����اف����ْت هَب�������واٍد ترُ���لَّ���ٍع  64ْ القرُرشرُ عنها  ب��ْت  ��ذِّ شرُ ��ذوٍع  ك��جرُ

)وأنافت( أرشفت )هبواد( أعناق، مجع هاد )تلع( طوال )كجذوع( مجع جذع: أصل 

النخلة )شذبت( قرشت )عنها القرش( مجع قرشة ملا يعلو اليء.

َع��َل��ِت األَي����ِدي ب���َأْج���واٍز هلا  َتنَبِهْر65 إن  ما  األَْج���واف  ��ِب  حرُ ررُ
)األجواف ما إن  )رحب( واسعة  )علت األيدي بأجواز هلا( أوساطها، مجع َجْوز 

تنبهر( ينقطع َنَفسها من اإلعياء.

ف��ْه��ي َت���رِدي ف���إذا م��ا أرُْل��ِه��ب��ْت  ْر66 األرُزرُ َش��دُّ  إحائها  ِم��ن  ط��اَر 
)طار من إحائها( شدة جرهيا، من  )فإذا ما أهلبت( شّد جرهيا  )فهي تردي( ترسع 

أمْحَِت النار كحِميْت )شد األزر( مجع إزار: ما جيعل بني الرسة والركبة.
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َتنتِحي  وَت���راه���ا  ك���ائ���راٍت  67ْ �رُ ال�حرُ َج��دَّ  إذا  سَلِحّباٍت  مرُ

)كائرات( رافعات أذناهبا لشدة عدوها )وتراها تنتحي( متيل إىل ناحية وال تستقيم 

)مسلحبات( ممتدات منبسطات )إذا جد( اشتد )احل�( ارتفاع الفرس يف َعْدوه.

إِف��زاِع��ه��م يف  ال���غ���اَرِة  لرُ����ق  درُ ��ّر68 ك��ِرَع��اِل ال��طَّ��رِي أساًب���ا َت��مرُ

إفزاعهم(  )يف  برسعة  االستئصال  لقصد  الدفعة  )الغارة(  السري  يف  جمتهدة  )دلق( 

ب، للقطيع  إغارهتم ونرصهم )كرعال( مجاعات، مجع رعيل )الطري أساًبا متر( مجع رِسْ

من اخليل والظباء والطري والنساء.

بينها  َع���ى  َصْ األب��ط��اَل  َت���َذررُ  نَعِفْر69 مرُ َك��ِم��يٌّ  منهم  َي��نِ��ي  م��ا 

)تذر( ترتك )األبطال( مجع بطل )صعى( مجع رصيع، أي: مرصوع )بينها ما يني( 

يزال )منهم كمي( شجاع )منعفر( الصق بالَعَفر، أي: الرتاب.

ق��ي��ٍس عىل  ل��َب��ن��ي  ف����ِف����داٌء  70ّ وضرُ  ٍّ سرُ ِمن  الناَس  أص��اَب  ما 

ا:  ا ورُسًّ ه رسوراً )عىل ما أصاب الناس من س( فرٍح، رسَّ )ففداء لبني قيس( جده 

أفرحه )وض( رضر.

إنم  ِق��دًم��ا  وال��ن��ف��سرُ  خالتي  طرُْر71 الشُّ القوِم  يف  وَن  الساعرُ نِِعَم 

القوم  يف  الساعون  نعم  )إنم  قدياماً  قدًما(  )والنفس  »فداء«  خربه  مبتدأ  )خالتي( 

الشطر( مجع شطري، للبعيد.

إذا  ل���ق���امَن  أي���س���اررُ  �����مرُ  وهرُ ْر72 زرُ الجرُ َأْب���داَء  ْتوةرُ  الشَّ َأْغ��َل��ِت 
النسور،  صاحب  عاد  بن  )لقامن(  مع  امليرس  قداح  أصحاب  )أيسار(  مثل  )وهم( 
َبدء  مجع  أعضاء،  )أبداء(  ثمَن  الشدُة  )الشتوة(  رفعت  أغلت(  )إذا  أصحابه  لشهرة 

)اجلزر( مجع جزور للبعري، أو خاص بالناقة املنحورة.
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غ��اِرِم��ه��م  ع��ىل  ��ون  ��لِ��حُّ يرُ ال  ال��َع��رِس73ْ َتيسريرُ  األَي��س��اِر  وع��ىل 
)ال يلحون( يكثرون الطلب )عىل غارمهم( مدينهم )وعىل األيسار( مجع يرس كفرٍح 

للغني )تيسري( إغناء )العرس( الفقري.

رأَس��ه  غطِّي  كالمرُ فيكم  كنترُ  رُ���ْر74 وخرُ ِق��ن��اِع��ي  ال��ي��وَم  فانجىل 
)كنت فيكم كاملغطي رأسه فانجىل( انكشف )اليوم قناعي( ما يتقنع به )وخر( مجع 

مخار، مضاف إىل ياء املتكلم وحذفت.

ع��اتِ��ًب��ا  عليكم  ك��ن��ترُ  ول��ق��د  ��ّر75 فَعَقب�ت�م))) بَذنرُ���وٍب غ��ي��ِر مرُ
)ولقد كنت عليكم عاتًبا( ساخطاًا )فعقبتم( رجعتم وعطفتم )بذنوب( دلو، رضهبا 

مثالاً ملا نال منهم )غري مر( ضد حلو.

س����اِدًرا َأح��س��برُ َغ��يِّ��ي َرَش���ًدا ��ّر76 بِ��قرُ ص��اب��ْت  وق��د  فَتناهيترُ 
)فتناهيت(  هداية  )رشًدا(  ضاليل  غيي(  )أحسب  بيء  أبايل  ال  ا  اً متحريِّ )سادًرا( 
رجعت عام كنت عليه )وقد صابت بقر( مثل يرضب ملن يقع يف شدة، فيقال: »صابت 

. بقر«، أي: نزل األمر يف قراره، فلم يستطع له حتويالاً

  

الذي ُحفظ يف الطرة: فَعِفيتم.   (((
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وقال يف حبر املديد:
��ْه  ِق��َدمرُ أم  ْب���عرُ  ال���رَّ َأَش���ج���اَك  ���ْه1 َ���مرُ حرُ داِرٌس  َرم�����اٌد  أم 

���َش���ه  قِّ َرقَّ ���طرُ���وِر ال������رَّ ك���سرُ ��ْه2 ���ٌش َي��ِش��مرُ ���رقِّ ��َح��ى مرُ ب��ال��ضُّ

��ي��ولرُ بِ��ه  َل��ِع��ب��ْت َب��ع��دي ال��سُّ ����ْه3 ِرمَهرُ َرْوَن������ٍق  يف  وَج�����َرى 

��ْع��ِش��ٌب أرُنرُ���ٌف  ف��ال��َك��ثِ��ي��برُ مرُ ��ْه4 ��رت��كِ��مرُ ف��َت��ن��اِه��ي��ه ف��مرُ

َج��َع��ل��ْت��ه َح����مَّ َك��ْل��َك��لِ��ه��ا ��ْه5 ل���َربِ���ي���ٍع ِدي����َم����ٌة َت��ثِ��مرُ

َوَق���ف���ترُ به  ح��ابِ��� َرْس�����ٌم  ����ْه6 َأِرمرُ مل  ال��نَّ��ْف��َس  أرُطِ��ي��عرُ  ل��و 

بِ��ه ال���نَّ���ع���اَم  إال  َأَرى  ال  ��ْه7 ��َزمرُ ف������ْت حرُ ك���اإلم���اِء َأْشَ

نرُ��ق��ات��لرُ��ك��ْم إذ  ����رون  َت����ذكرُ ���ْه8 َع���َدمرُ ��ع��ِدًم��ا  مرُ  ُّ َي�����رُ ال 

أن���ت���مرُ َن���خ���ٌل َن���طرُ���وفرُ بِ��ه  ��ْه9 ف����إذا م���ا َج����ذَّ َن��ص��َط��ِرمرُ

��ق��لِّ��ص��ٌة  وَع����ذاِري����ك����م مرُ ���ْه10 مرُ َت���َ�ِ ال��نَّ��خ��ِل  ذَع����اِع  يف 

وع����ج����ائ����ٌز م���ًع���ا ل��ك��مرُ  ���ْه11 َت��ص��َط��لِ��ي ن���رياَن���ه َخ���َدمرُ

خ���ريرُ م��ا َت���رَع���ون م��ن ش��َج��ٍر  ه12 َسَحمرُ أو  ال��طَّ��ْح��امء  ي��ابِ��سرُ 

بينهمرُ ال����َغ����ّاق  ف��َس��َع��ى  ��ْه13 َس��ْع��َي َخ���بٍّ ك���اذٍب ِش��َي��مرُ

��ق��ت��ِس��ام مرُ األزالَم  َأَخ������َذ  ���ْه14 ف���َأَت���ى أغ���وامه���ا َزَل�������مرُ

وال����َق����راررُ َب���ْط���نرُ���ه َغ����َدٌق  ���ْه15 ���ن���ْت َج��ْل��ه��اتِ��ه َأَك���مرُ َزيَّ

ف��َف��ع��ْل��ن��ا ذل���ك���م َزَم���نً���ا  ��ْه16 ثرُ���م داَن�����ى ب��ي��نَ��ن��ا َح��َك��مرُ

��مرُ  ل��كرُ ���ْد  َن���عرُ وه��ا  ترُ��ع��ي��درُ إن  ��ْه17 ِم���ن ه��ج��اٍء س��ائ��ٍر َك��لِ��مرُ

ي���غ���بُّ���ك���مرُ  ال  وق�����ت�����اٍل  ��ْه18 َل�����َه��مرُ َج��ْح��َف��ٍل  َج��ي��ٍع  يف 
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وَه���َا  وَه�����ْب  ْم  َق�����دِّ ه  ِرزُّ ���ْه19 َ���مرُ هبرُ َج���ّم���ٍة  زه�����اٍء  ذي 

َي����ك���ون ال���ق���اَع حت��َت��ه��مرُ ��ْه20 ك����َم����راٍغ س���اط���ٍع َق��َت��مرُ

����ٍل  َرجرُ أخ����ا  إال  َت�����َرى  ال  ��ْه21 ��ل��ت��ِزمرُ آخ�����ًذا ِق���ْرًن���ا ف��مرُ

له  ف������ؤاَد  ال  ف��ال��َه��بِ��ي��ترُ  ��ْه22 وال��ثَّ��بِ��ي��ترُ َث��ْب��ترُ��ه َف��َه��مرُ

به  َي��ع��ي��ش  ع���ق���ٌل  ل��ل��ف��ت��ى  ��ْه23 ح��ي��ث َت����ِدي س��اَق��ه َق��َدمرُ

                   

��ْه  ِق��َدمرُ أم  ْب���عرُ  ال���رَّ َأَش���ج���اَك  ���ْه1 َ���مرُ حرُ داِرٌس  َرم�����اٌد  أم 
توايل  قدمه(  )أم  الربيع  بزمن  خاص  أو  املنزل،  )الربع(  خلو  أحزنك  )أشجاك( 
األزمنة عليه )أم رماد دارس( انمحى واندرس أثره )حمه( اسم جنس محمة، للجمرة 

الطافئة.

���َش���ه  قِّ َرقَّ ���طرُ���وِر ال������رَّ ك���سرُ ��ْه2 ���ٌش َي��ِش��مرُ ���رقِّ ��َح��ى مرُ ب��ال��ضُّ
الوقت  )بالضحى(  ونقطه  نه  زيَّ )رقشه(  الصحيفة  )الرق(  خطوط  )كسطور( 

املعروف )مرقش( مزين )يشمه( ينقشه ويزينه.

��ي��ولرُ بِ��ه  َل��ِع��ب��ْت َب��ع��دي ال��سُّ ����ْه3 ِرمَهرُ َرْوَن������ٍق  يف  وَج�����َرى 
الرونق  رونق(  يف  )وجرى  سيل  مجع  والسيول  غرّيته،  به(  السيول  بعدي  )لعبت 

يِّق أوله )رمهه( مجع رمهة، للمطر الضعيف. أحسن النبات، والرَّ

��ْع��ِش��ٌب أرُنرُ���ٌف  ف��ال��َك��ثِ��ي��برُ مرُ ��ْه4 ��رت��كِ��مرُ ف��َت��ن��اِه��ي��ه ف��مرُ
)فالكثيب( الرمل املجتمع )معشب( ذو عشب، وهو رطب الكإل )أنف( مل ُيرَع قط، 
مشتق من االستئناف )فتناهيه( مجع تنهية، حيث ينتهي املاء إىل بطن الوادي )فمرتكمه( 

مرتاكمه.
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َج��َع��ل��ْت��ه َح����مَّ َك��ْل��َك��لِ��ه��ا ��ْه5 ل���َربِ���ي���ٍع ِدي����َم����ٌة َت��ثِ��مرُ
)جعلته حم( قصد )كلكلها( صدرها )لربيع( مطر، أو زمن الربيع )ديمة( مطر دائم 

)تثمه( تكرسه.

َوَق���ف���ترُ به  ح��ابِ��� َرْس�����ٌم  ����ْه6 َأِرمرُ مل  ال��نَّ��ْف��َس  أرُطِ��ي��عرُ  ل��و 
)حاب�( مانعي )رسم وقفت به لو أطيع( أوافق )النفس مل أرمه( أفارقه.

بِ��ه ال���نَّ���ع���اَم  إال  َأَرى  ال  ��ْه7 ��َزمرُ ف������ْت حرُ ك���اإلم���اِء َأْشَ
ه )كاإلماء( مجع أمة للمملوكة )أشفت( ُرفعت )حزمه(  )ال أرى إال النعام به( خللوِّ

أي: احلطب املفهوم من الكالم، مجع حزمة ملا شّد وسطه من احلطب.

نرُ��ق��ات��لرُ��ك��ْم إذ  ����رون  َت����ذكرُ ���ْه8 َع���َدمرُ ��ع��ِدًم��ا  مرُ  ُّ َي�����رُ ال 
يغنم  ألنه  فقره؛  )عدمه(  منا  ا  فقرياً معدًما(  ي�  ال  )نقاتلكم  زمن  إذ(  )تذكرون 

منكم.

أن���ت���مرُ َن���خ���ٌل َن���طرُ���وفرُ بِ��ه  ��ْه9 ف����إذا م���ا َج����ذَّ َن��ص��َط��ِرمرُ
اجلزاز  وكذا  قطعه،  أي:  َجذاذه،  حان  جذ(  ما  فإذا  )به  ندور  نطوف(  نخل  )أنتم 

بالزاي )نصطرمه( نقطعه.

��ق��لِّ��ص��ٌة  وَع����ذاِري����ك����م مرُ ���ْه10 مرُ َت���َ�ِ ال��نَّ��خ��ِل  ذَع����اِع  يف 
ا:  مفتوحاً بالذال  ذعاع(  )يف  مشمرة  )مقلصة(  عذراء  مجع  أبكاركم،  )وعذاريكم( 

ا: رديء )النخل ت�مه( تقطعه وترصمه. متفرق، وبالدال مضموماً

وع����ج����ائ����ٌز م���ًع���ا ل��ك��مرُ  ���ْه11 َت��ص��َط��لِ��ي ن���رياَن���ه َخ���َدمرُ
)لكم  العجائز  من  حال  أو  خرب،  )مًعا(  السن  يف  للكبرية  عجوز  مجع  )وعجائز( 
)خدمه( اسم  العجائز  نار، واهلاء عائدة عىل ما ذكر من  )نريانه( مجع  تصطي( تستخن 

جنس خدمة للخلخال أو مكانه.
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خ���ريرُ م��ا َت���رَع���ون م��ن ش��َج��ٍر  ه12 َسَحمرُ أو  ال��طَّ��ْح��امء  ي��ابِ��سرُ 
)خري ما ترعون( أي ترعى إبلكم )من شجر يابس الطحامء( نبت رديء ينفخ الغنم 

إذا رعته )أو سحمه( َرْطبه.

بينهمرُ ال����َغ����ّاق  ف��َس��َع��ى  ��ْه13 َس��ْع��َي َخ���بٍّ ك���اذٍب ِش��َي��مرُ
بكر  بني  ليتكلم  األكرب  املنذر  بن  النعامن  أرسله  هشام،  ابن  وهو  الغاق(  )فسعى 
)خب(  )بينهم سعي( رجل  ا-، أي: فساد  َدَخٍل -حمركاً وتغلب، فاصطلحوا زمناًا عىل 

ماكر خادع:
ــل َخــبُّ  ــي ـــــّداع ق ــلــامكــر اخل ــبُّل ــٍل ِخ ــخ ــب ــــٌم ملــكــر ول واس
ــبُّ  ــان املــطــمــئــن ُخ ــك ـــذا امل ــاب كــاألقــطــاِبك ــب ومجــعــه األخ

)كاذب شيمه( طبائعه، مجع شيمة.

��ق��ت��ِس��ام مرُ األزالَم  َأَخ������َذ  ���ْه14 ف���َأَت���ى أغ���وامه���ا َزَل�������مرُ
)أخذ( الغالق )األزالم( سهام مكتوب عىل أحدها »أمرين« وعىل آخر »هناين« وثالث 
د )مقتساًم( ألهنم كانوا يقتسمون هبا يف اجلاهلية )فأتى  ا وكرُصَ ال يشء عليه، مجع زمل حمركاً

أغوامها( أشأَمهام، أي: األمرين عند اقتسام األمر واصطالحه )زمله( واحد األزالم.

وال����َق����راررُ َب���ْط���نرُ���ه َغ����َدٌق  ���ْه15 ���ن���ْت َج��ْل��ه��اتِ��ه َأَك���مرُ َزيَّ
ا: كثري  )بطنه غدق( حمركاً )والقرار( اسم جنس قرارة، ملستقر املاء يف بطن الوادي 
املاء )زينت( حسنت )جلهاته( مجع جلهة: ما استقبلك من الوادي )أكمه( اسم جنس 

أكمة، ملا ارتفع من األرض، واجلبُل الصغري.

ف��َف��ع��ْل��ن��ا ذل���ك���م َزَم���نً���ا  ��ْه16 ثرُ���م داَن�����ى ب��ي��نَ��ن��ا َح��َك��مرُ
أي:  حكمه(  )بيننا  أصلح  دانى(  ثم  )زمنًا  بيننا  التي  احلرب  أي:  ذلكم(  )ففعلنا 

الغالق الذي حكم بينهم بام رآه صواباًا.
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��مرُ  ل��كرُ ���ْد  َن���عرُ وه��ا  ترُ��ع��ي��درُ إن  ��ْه17 ِم���ن ه��ج��اٍء س��ائ��ٍر َك��لِ��مرُ

)إن تعيدوها( أي احلرب والشحناء )نعد لكم من هجاء( عيب )سائر( يف القبائل 

)كلمه( قصائده.

ي���غ���بُّ���ك���مرُ  ال  وق�����ت�����اٍل  ��ْه18 َل�����َه��مرُ َج��ْح��َف��ٍل  َج��ي��ٍع  يف 

ا )يف( جيش )جيع( جمتمع  ا وتركه يوماً : جاءه يوماً )وقتال ال يغبكم( أغبَّ عنه وَغبَّ

به  مرَّ  ما  ُكّل  يلتهم  أي:  كفرح،  َلـِهَم  مصدر  ابتالعه،  ا:  حمركاً )هلمه(  عظيم  )جحفل( 

لكثرته.

وَه���َا  وَه�����ْب  ْم  َق�����دِّ ه  ِرزُّ ���ْه19 َ���مرُ هبرُ َج���ّم���ٍة  زه�����اٍء  ذي 

)رزه( صوته )قدم( أمر للفرس بالتقدم )وهب( زجر بمعنى اكفف )وها( بمعنى 

ا )ذي زهاء( عدد كبري )جة( كثرية: اكفف أيضاً

ـــمُّ  ــل َج ــي ــري ق ــث ــك ــإل ال ــم ــل ـــمُّل ــني يـــقـــال ِج ــاط ــي ــش ــل ول
ــمُّ  ُج األَجـــــّم  ــع  ــل يف مج ــي اتلئباِبوق ذا  صــح  قــيــاٌس  ــذا  ه

)هبمه( مجع هبمة، للشجاع الذي ينبهم عليك أمُره ال يدرى من أين يؤتى.

َي����ك���ون ال���ق���اَع حت��َت��ه��مرُ ��ْه20 ك����َم����راٍغ س���اط���ٍع َق��َت��مرُ

)حتتهم كمراغ(  )ي�كون القاع( األرض السهلة قد انفرجت اآلكام عنها واجلبال 

متمعك الدواب )ساطع( مرتفع )قتمه( غباره.

����ٍل  َرجرُ أخ����ا  إال  َت�����َرى  ال  ��ْه21 ��ل��ت��ِزمرُ آخ�����ًذا ِق���ْرًن���ا ف��مرُ

ا )قرًنا( مكافئاًا يف احلرب )فملتزمه(  )ال ترى إال أخا( صاحب )رجل آخًذا( ممسكاً

معتنقه.
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له  ف������ؤاَد  ال  ف��ال��َه��بِ��ي��ترُ  ��ْه22 وال��ثَّ��بِ��ي��ترُ َث��ْب��ترُ��ه َف��َه��مرُ
ثباته  )ثبته(  القلب  الثابت  والثبيت(  له  فؤاد  )ال  الفؤاد  املخلوع  اجلبان  )فاهلبيت( 

)فهمه( عقله.

به  َي��ع��ي��ش  ع���ق���ٌل  ل��ل��ف��ت��ى  ��ْه23 ح��ي��ث َت����ِدي س��اَق��ه َق��َدمرُ
. )للفتى( أي: من كان عاقالاً
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وقال يف عبد عمرو بن بشر بن مرثد يف حبر الطويل:
لرُولرُ  طرُ ي��ِف  َ ال��رشُّ ب��ِح��ّزاِن  هلنٍد  يلر1ُ ِ مرُ عهِدهّن  وَأدن���ى  َت��لرُ��وحرُ 

سوَمها  ررُ ك��أّن  آي��اٌت  ْفِح  وبالسَّ ��ولر2ُ َي���امٍن َوَش��ْت��هرُ َرْي���دٌة وَس��حرُ

الَحَصى  َتزَدِهي  َنّأاجٌة  هبا  َأربَّ��ْت  َهطرُولر3ُ الَعِيّ  َوّك��افرُ  وَأْسَحمرُ 

البىِل مع  ي��اِر  ال��دِّ آي��اِت  ن  ْ ف��َغ��ريَّ َكِفيلر4ُ ماِن  الزَّ َرْي��ِب  عىل  وليس 

بِغْبطٍة  اجلميَع  الَحيَّ  َأَرى  قد  بام  لرُولر5ُ حرُ لرُولرُ  والحرُ َح��يٌّ  احل��يُّ  إذا 

ِرسالًة ��َاِل  ال��ضَّ عبَد  َأْبلِغا  أال  ��ولر6ُ َرسرُ عنك  األنباَء  ْبلِغ  يرُ وقد 

َعلِْمَته  قد  ما  بعد  ي  ب��رِسِّ َدَببَت  ��ولر7ُ وأن���َت ب���أساِر ال��ك��رام َن��سرُ

واِضٌح  واحلقُّ  الَقْصَد  َتِضلُّ  وكيف  َسبِيلر8ُ الصاحلني  ب��نَي  وللَحقِّ 

مالٍك بَن  سعَد  بيَتيك  عن  ق  وَف��رَّ وَتقولر9ُ تي  ما  وَع��م��ًرا  وعوًفا 

َعِرّيٌة  َش��امٌل  األدن��ى  عىل  وأن��َت  َبلِيلر10ُ ج��وَه  ال��ورُ َت���ْزِوي  شآمّيٌة 

َقّرٍة  غريرُ  َصًبا  األقىص  عىل  وأنَت  ِسيلر11ُ ومرُ ����ْرِزٌغ  مرُ منها  َت���ذاءبرُ 

َق��َرارٍة  يف  نابًِتا  َفْقًعا  فَأصبحَت  َذلِ��ي��لر12ُ لِ��ي��لرُ  وال��ذَّ عنه  حرُ  َت��ص��وَّ

أنه  بالظَّنِّ  ليس  ِع��ل��اًم  وأع��َل��مرُ  َذلِيلر13ُ فْهو  امل��رِء  م��وىل  َذلَّ  إذا 

له ن  َتكرُ مل  ما  امل��رِء  لساَن  وإّن  َح��ص��اٌة ع��ىل َع��ورات��ه َل��َدلِ��ي��لر14ُ

فرُكاهًة يوًما  َيعفرُ  مل  ام��رًءا  وإّن  ولر15ُ َلَجهرُ هبا  ��وًءا  سرُ ��ِرد  يرُ مل  لِمن 

                   

لرُولرُ  طرُ ي��ِف  َ ال��رشُّ ب��ِح��ّزاِن  هلنٍد  يلر1ُ ِ مرُ عهِدهّن  وَأدن���ى  َت��لرُ��وحرُ 
)هلند بحزان( مجع حزيز: ما غلظ من األرض )الرشيف( كزبري: واد بنجد )طلول( 
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مجع طلل )تلوح( تظهر وتبني )وأدنى( أقرب )عهدهن( معرفتهن، أي: الديار )ميل( 
ما أتى عليه حول.

سوَمها  ررُ ك��أّن  آي��اٌت  ْفِح  وبالسَّ ��ولر2ُ َي���امٍن َوَش��ْت��هرُ َرْي���دٌة وَس��حرُ

آثارها  رسومها(  )كأن  عالمات  )آيات(  موضع  وهنا  اجلبل،  أسفل  )وبالسفح( 

)يامن( ثوب منسوب إىل اليمن )وشته( زينته )ريدة وسحول( قبيلتان أو قريتان، »كفن 

رسول اهلل H يف ثالثة أثواب بيض سحولية«.

الَحَصى  َتزَدِهي  َنّأاجٌة  هبا  َأربَّ��ْت  َهطرُولر3ُ الَعِيّ  َوّك��افرُ  وَأْسَحمرُ 

اسم  )احلىص(  وترفع  )تزدهي( تستخف  ريح شديدة  نأاجة(  )هبا  أقامت  )أربت( 

)العي( ألن مطره أغزر  )وكاف( كثري الصّب  )أسحم( أسود  )و( مطر  جنس حصاة 

)هطول( كثري اهلطالن، أي: تتابع املطر.

البىِل مع  ي��اِر  ال��دِّ آي��اِت  ن  ْ ف��َغ��ريَّ َكِفيلر4ُ ماِن  الزَّ َرْي��ِب  عىل  وليس 

ن عىل غري ما كانت عليه )آيات( عالمات )الديار مع البىل( الدروس  )فغرين( صريَّ

واالنمحاء )وليس عىل ريب( تقلب وترصف )الزمان كفيل( ضامن.

بِغْبطٍة  اجلميَع  الَحيَّ  َأَرى  قد  بام  لرُولر5ُ حرُ لرُولرُ  والحرُ َح��يٌّ  احل��يُّ  إذا 

)إذا احلي حي( عىل ما  )بغبطة( نعمة  )اجلميع( املجتمع  )بام قد أرى احلي( القبيلة 

كان )واحللول( اجلامعات )حلول( مقيمون يف الديار.

ِرسالًة ��َاِل  ال��ضَّ عبَد  َأْبلِغا  أال  ��ولر6ُ َرسرُ عنك  األنباَء  ْبلِغ  يرُ وقد 
)أال( هنا حرف تنبيه )أبلغا( أوصال )عبد الضال( يعني عبد عمرو، وكان قد وشى 
به إىل عمرو بن هند، فنسبه إىل الضالل )رسالة وقد يبلغ األنباء( األخبار، مجع َنَبإ )عنك 

رسول(.
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َعلِْمَته  قد  ما  بعد  ي  ب��رِسِّ َدَببَت  ��ولر7ُ وأن���َت ب���أساِر ال��ك��رام َن��سرُ
الكرام نسول(  بأسار  ما قد علمته وأنت  )بعد  )برسي( مكتتمي  )دببت( مشيت 

رسيع السري.

واِضٌح  واحلقُّ  الَقْصَد  َتِضلُّ  وكيف  َسبِيلر8ُ الصاحلني  ب��نَي  وللَحقِّ 
)وكيف تضل( عن )القصد( الصواب )واحلق واضح( بنيِّ ملن أراده )وللحق بني 

الصاحلني سبيل( طريق.

مالٍك بَن  سعَد  بيَتيك  عن  ق  وَف��رَّ وَتقولر9ُ تي  ما  وَع��م��ًرا  وعوًفا 
)وفرق عن بيتيك( زائدة وُحِذف املضاف، أي: بني بيتيك )سعد بن مالك وعوًفا( 

أخاه )وعمًرا ما( فاعل فرق )تي( تنّم )وتقول(.

َعِرّيٌة  َش��امٌل  األدن��ى  عىل  وأن��َت  َبلِيلر10ُ ج��وَه  ال��ورُ َت���ْزِوي  شآمّيٌة 
)شامل( ريح مهّبها بني مطلع الشمس وبنات نعش  )وأنت عىل األدنى( األقارب 
)عرية( باردة ال شمس فيها )شآمية( نسبة إىل الشام؛ ألهنا هتّب من قبله )تزوي الوجوه( 

تقبضها لشدة بردها )بليل( باردة، أو ذات ندى.

َقّرٍة  غريرُ  َصًبا  األقىص  عىل  وأنَت  ِسيلر11ُ ومرُ ����ْرِزٌغ  مرُ منها  َت���ذاءبرُ 

)وأنت عىل األقىص( األباعد )صًبا( ريح معروفة )غري قرة( باردة )تذاءب( جتيء 

من هنا ومن هنا )منها مرزغ( مطر قليل )ومسيل( كثري.

َق��َرارٍة  يف  نابًِتا  َفْقًعا  فَأصبحَت  َذلِ��ي��لر12ُ لِ��ي��لرُ  وال��ذَّ عنه  حرُ  َت��ص��وَّ
)فأصبحت فقًعا( وهي البيضاء الرخوة من الكمأة، ويف املثل: »أذلُّ من فقع بقرارة«؛ 
ألنه ُيِكّب عىل وجه األرض فيوطأ )نابًتا يف قرارة( موضع مطمئن يبس املاء، وأكثر ما 
ينبت فيه الكمأة )تصوح عنه( تشقق القرارة عنها )والذليل ذليل( عىل ما عهد عليه من 

إخالف وعد.
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أنه  بالظَّنِّ  ليس  ِع��ل��اًم  وأع��َل��مرُ  َذلِيلر13ُ فْهو  امل��رِء  م��وىل  َذلَّ  إذا 
)وأعلم علاًم ليس بالظن(: 

حَمَنْض باب:
ــادم اجلــــزِم بــَظــّن  ــع ــاد ال ــق ــت َوَهْناالع إن  ووْهــٌم  َيرُجْح  إن  ُيعَلم 
ـــراِن  األم ــا  ــاَوي ــس َت اْن  ـــه ِقـــســـامِنوشـــٌك  ــه ل ــن ــــــازٌم م وج
إذا  ــٌد  ــاِس ف ــَق  ــاَب ط ان  ُيتَذىصحيٌح  فيام  اجلهل  وْهــو  خالَف 
وما  ــِل  ــه اجل ــب  ــركَّ م ذا  فلَتعلاموقــيــل  بــســيــُطــه  ــعــتــَقــد  ُي مل 

)أنه إذا ذل موىل( ابن عم )املرء فهو ذليل(.

له ن  َتكرُ مل  ما  امل��رِء  لساَن  وإّن  َح��ص��اٌة ع��ىل َع��ورات��ه َل��َدلِ��ي��لر14ُ
العقل واألناة  )مل تكن له حصاة( احلصاة واألصاة:  املرء ما( مصدرية  )وإن لسان 

)عىل عوراته( مساوئه، مجع عورة )لدليل( عالمة.

فرُكاهًة يوًما  َيعفرُ  مل  ام��رًءا  وإّن  ولر15ُ َلَجهرُ هبا  ��وًءا  سرُ ��ِرد  يرُ مل  لِمن 
ا، ومفاكهة: ممازحة )ملن مل يرد  )وإن امرًءا مل يعف( يصفح ويرتك )يوًما فكاهة( ُمزاحاً

ا )هبا جلهول( كثري اجلهل. سوًءا( رشًّ
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وقال يف حبر الطويل ملا طرد وصار يف غري قومه:
مالِك  بنَت  يا  اليوَم  عينا  َودِّ ِقفي  ِجالِِك1 دوِر  صرُ ِمن  علينا  وِجي  وعرُ

َوصلِنا  َتِعّلَة  هذا  ن  َيكرُ ال  ِقفي  َنوالِِك2 ِم��ن  َحظَّنا  ذا  وال  لَبنٍي 

بينَهم  ق  ف��رَّ احل��يَّ  أّن  ِك  ْ أرُخ�����ِّ كذلِك3 يل  ارٍة  َضّ ��ْرب��ٍة  غرُ َن��َوى 

ني  وَشفَّ َلِقيترُ  قد  ما  نِسني  يرُ ومل  لقاَءِك4 ناٍس  غريرُ  أين  الَوْجِد  ِمن 

وسؤالرُها  ج��اَريت  إاّل  َغ���ْرَو  وال  كذلِك5 ئلِت  سرُ أه��ٌل  لنا  هل  أال 

وِرحلتي  الباِد  يف  َس��ريي  ترُعريِّ  داِرِك6 رِّ  حرُ ِسوى  يل  داٍر  ّب  ررُ أال 

اِوًرا  مرُ الشباَب  َأفنَى  ٌؤ  امررُ وليس  هالِِك7 ك��آَخ��َر  إاّل  َح��يِّ��ه  ِس��وى 

لعاَدين  َسِقمترُ  لو  َي��وٍم  ّب  ررُ َأال  ومالِِك8 َييٍّ  حرُ ِم��ن  كِ��راٌم  نِساٌء 

ٍب ثقَّ مرُ َويَق  فرُ األَْرَطى  بذي  َظلِلترُ  كهالِِك9 أو  هالًِكا  ��وٍء  سرُ ببِيئِة 

قاِعًدا  َث��وبِ��َي  ي��حرُ  ال��رِّ ع��يَّ  دُّ  َت���ررُ ب���اِرِك10 ك��ال��َح��نِ��ّي��ِة  َص����َديِفٍّ  إىل 

َكثريٍة  عوٍب  شرُ ِمن  عوًدا  سرُ رأيترُ  مالِِك11 بن  سعِد  ِمثَل  َعينِي  َتَر  فلم 

ونا َيعِقدرُ ِذّم����ًة  وَأوَف  َأَب����رَّ  بالَحَواِرِك12 َرى  الذُّ َساَوى  إذا  وِخرًيا 

��ورًة وسرُ َتليٍد  م��ٍد  إىل  وَأن��َم��ى  هلالِِك13 ح��يٍّ  عند  ترُ��راًث��ا  َت��ك��ون 

ْمِحه  ررُ عاِملرُ  اجل��بَّ��اَر  َأن���َزَل  َأيِب  نابِِك14 السَّ بني  َخرَّ  حتى  ِج  الرسَّ عن 

                   
مالِك  بنَت  يا  اليوَم  عينا  َودِّ ِقفي  ِجالِِك1 دوِر  صرُ ِمن  علينا  وِجي  وعرُ

بعض  من(  )علينا  اعطفي  )وعوجي(  عمه  ابنة  مالك(  بنت  يا  اليوم  ودعينا  )قفي 
)صدور( مجع صدر )جالك( مجع مجل.
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َوصلِنا  َتِعّلَة  هذا  ن  َيكرُ ال  ِقفي  َنوالِِك2 ِم��ن  َحظَّنا  ذا  وال  لَبنٍي 
)قفي ال يكن هذا( اإلعراض وترك التعريج )تعلة( علة يف قطع، أو التعلة أراد هبا 

اللهو )وصلنا( مالقاتنا )لبني( فراق )وال ذا حظنا( نصيبنا )من نوالك( عطائك.

بينَهم  ق  ف��رَّ احل��يَّ  أّن  ِك  ْ أرُخ�����ِّ كذلِك3 يل  ارٍة  َضّ ��ْرب��ٍة  غرُ َن��َوى 
)أخ�ك( أعلمك )أن احلي( القبيلة )فرق بينهم نوى( اجلهة التي ينوهيا املسافر هلا 

)غربة( بعيدة )ضارة( كثرية الرض )يل( أنا )كذلك(.

ني  وَشفَّ َلِقيترُ  قد  ما  نِسني  يرُ ومل  لقاَءِك4 ناٍس  غريرُ  أين  الَوْجِد  ِمن 
ناس  غري  )أين  احلزن  الوجد(  )من  عيّل  شق  وشفني(  لقيت  قد  ما  ينسني  )ومل 

لقاءك(.

وسؤالرُها  ج��اَريت  إاّل  َغ���ْرَو  وال  كذلِك5 ئلِت  سرُ أه��ٌل  لنا  هل  أال 
)وال غرو( عجب من يشء )إال جاريت وسؤاهلا( الذي هو »أال هل لنا أهل« )أال هل 

ِك اهلل غريبة مثيل. لنا أهل سئلت كذلك( أي: صريَّ

وِرحلتي  الباِد  يف  َس��ريي  ترُعريِّ  داِرِك6 رِّ  حرُ ِسوى  يل  داٍر  ّب  ررُ أال 
)تعري سريي( تنسبه إىل العار، أي: العيب )يف الباد( مجع بلدة، للقطعة من األرض، 

عامرة أو خالية )ورحلتي( هيئة ارحتايل )أال رب دار يل سوى حر( أكرم )دارك(.

اِوًرا  مرُ الشباَب  َأفنَى  ٌؤ  امررُ وليس  هالِِك7 ك��آَخ��َر  إاّل  َح��يِّ��ه  ِس��وى 
حيه(  )سوى  مساكناًا  )ماوًرا(  السن  حداثة  )الشباب(  أعدم  أفنى(  امرؤ  )وليس 

قبيلته )إال كآخر هالك( ميت؛ ملا يلقى من الذل.

لعاَدين  َسِقمترُ  لو  َي��وٍم  ّب  ررُ َأال  ومالِِك8 َييٍّ  حرُ ِم��ن  كِ��راٌم  نِساٌء 
)أال رب يوم لو سقمت( مرضت )لعادين( زارين )نساء كرام من حيي( ابن قيس 

من ثعلبة )ومالك( رهطه.
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ثقٍَّب))) َويَق مرُ َظلِلترُ بذي األَْرَطى فرُ كهالِِك9 أو  هالًِكا  ��وٍء  سرُ ببِيئِة 
)ظللت بذي( صاحب )األرطى( شجر رميل )فويق مثقب( موضع عىل الطريق بني 

املدينة ومكة )ببيئة( منزلة )سوء هالًكا( ميتاًا )أو كهالك(.

قاِعًدا  َث��وبِ��َي  ي��حرُ  ال��رِّ ع��يَّ  دُّ  َت���ررُ ب���اِرِك10 ك��ال��َح��نِ��ّي��ِة  َص����َديِفٍّ  إىل 
)ترد عي الريح ثويب( لشّدهتا )قاعًدا إىل( بعري )صديف( منسوب إىل الصدف، حّي 

من مهدان )كاحلنية( القوس املحنية )بارك( ُمستنيخ.

َكثريٍة  عوٍب  شرُ ِمن  عوًدا  سرُ رأيترُ  مالِِك11 بن  سعِد  ِمثَل  َعينِي  َتَر  فلم 
)رأيت سعوًدا( مجع سعد )من شعوب( قبائل، مجع َشعب )كثرية فلم تر عيني مثل 

سعد بن مالك( قبيلة من رهطه.

ونا َيعِقدرُ ِذّم����ًة  وَأوَف  َأَب����رَّ  بالَحَواِرِك12 َرى  الذُّ َساَوى  إذا  وِخرًيا 
)إذا ساوى  )وخرًيا( فضالاً  يوثقوهنا  )يعقدونا(  ا  )وأوف ذمة( عهداً )أبر( يف يمني 

الذرى( مجع ذروة )باحلوارك( مجع حارك ملقدم السنام.

��ورًة وسرُ َتليٍد  م��ٍد  إىل  وَأن��َم��ى  هلالِِك13 ح��يٍّ  عند  ترُ��راًث��ا  َت��ك��ون 
)وأنمى( أرفع )إىل مد( رشف )تليد( قديم )وسورة( َمنِزلة يف الفضل )تكون تراًثا( 

ا )عند حي( قبيلة )هلالك( أي: من هالك، كقول جرير:  مرياثاً
راغم وأنفك  الدنيا  يف  الفضل  أفضللنا  القيامة  يــوم  لكم  ونحن 

ْمِحه  ررُ عاِملرُ  اجل��بَّ��اَر  َأن���َزَل  َأيِب  نابِِك14 السَّ بني  َخرَّ  حتى  ِج  الرسَّ عن 
)رمه عن الرسج حتى  )عامل( مقدم  )اجلبار( عن فرسه  )أيب أنزل( رصف امللك 

خر( سقط )بني السنابك( َمقادم احلوافر، مجع سنبك كقنفذ.

ب، ومل نجده فيام لدينا من معاجم. الذي ُحفظ يف الطرة: ِمَثقَّ   (((
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وقال يف طرده إىل النجاشي يف حبر الطويل:
َطَلْل  إَضٍم  ِمن  باألجزاِع  لَخولَة  ومتَمْل1 قاٌم  مرُ َقوٍّ  ِمن  ْفِح  وبالسَّ

ها وَمِصيفرُ ��ه��ا  ِم��رب��اعرُ ��ه  َت��ربَّ��عرُ ِمياٌه ِمن األشاِف يرُرَمى هبا الَحَجْل2

وَصيٍِّف َربيٍع  ِمن  َغيٌث  زاَل  فا  َزَجْل3 له  ْت  اسَتقرَّ حيثرُ  داِرها  عىل 

با الصَّ له  َهبَّْت  ثرُم  اجَلنوبرُ  َمَرْته  َنَزْل4 ًا  دمرُ عرُ َمسَكنًا  منها  َمسَّ  إذا 

ها  ِرباعرُ َضلَّْت  فيه  اخَلايا  ك��أّن  اْحَتَفْل5 ه  َرْع��درُ ه  َهزَّ ما  إذا  ��وًذا  وعرُ

ٍة  َأِسّ ذاترُ  َم��ل��س��اءرُ  َك��بِ��ٌد  هل��ا  الَحَبْل6 َطواَءمها  َينقرُض  مل  وَكشحاِن 

عاِشٌق بانَة  اللُّ َيْسلرُو  هل  قلترُ  إذا  األرَُوْل7 خولَة  ِمن  بِّ  الحرُ ؤونرُ  شرُ َمرُّ  ترُ

ٍر  تنكِّ مرُ إىل  كَوى  الشَّ زاَدك  وما  َمَظ�ّل8 ب�ه  ولي�س  َتبكِ�ي  ب�ه  َتَظ�لُّ 

دياِرها  ِمن  َعْرصًة  يوًما  َتَر  متى  ِّل9 ِم الَعنيرُ أو ترُ ولو َفْرَط َحوٍل َتْسجرُ

َينَقلِْب  احلنظلّيِة  لَخَياِل  ْل  فقرُ َوَصْل10 َمن  َحْبَل  واِصٌل  فإيّن  إليها 

َلِقيترُه  ل��ي��وٍم  َأب��ك��ي  إن��ن��ي  أاَل  َجَلْل11 بعده  ما  لُّ  كرُ قاٍس  َم  ْرثرُ بجرُ

فمرحًبا منه  برُ��دَّ  ال  ما  ج��اء  إذا  ِعَلْل12 وال  كِ��َذاٌب  ال  يأيت  حنَي  به 

حالًِكا َأس��وَد  ب��ترُ  َشِ إنني  أال  َبَجْل13 أاَل  ال��رشاِب  ِمن  َبَجي  أاَل 

ِذّمتِي  َنَشدترُك  إن  َأعِرَفنّي  فا  َيَمّل14 وال  ابرُ  يرُ ال  َهِديٍل  كداِعي 

                   

َطَلْل  إَضٍم  ِمن  باألجزاِع  لَخولَة  ومتَمْل1 قاٌم  مرُ َقوٍّ  ِمن  ْفِح  وبالسَّ
)خلولة( علم امرأة )باألجزاع( مجع جزع بالكرس، ملنعطف الوادي )من إضم طلل( 
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ما تشخص من آثار الديار )وبالسفح( جانب اجلبل، وموضع )من قو( موضع بني َفيد 
والنِّباج )مقام( موضع إقامة )ومتمل( موضع احتامل.

ها وَمِصيفرُ ��ه��ا  ِم��رب��اعرُ ��ه  َت��ربَّ��عرُ ِمياٌه ِمن األشاِف يرُرَمى هبا الَحَجْل2
)تربعه( تقيم به زمن الربيع )مرباعها( منزهلا زمَن الربيع، مبتدأ )ومصيفها( منزهلا 
ارتفع من األرض،  ملا  ا،  )من األشاف( مجع رشف حمركاً )مياه( مجع ماء  زمَن الصيف 
ا: رضب من الطري  )هبا احلجل( حمركاً )يرمى( يصطاد  ا، جبالن  وأراد هنا رشفاًا ورشيفاً

مائّي.

وَصيٍِّف َربيٍع  ِمن  َغيٌث  زاَل  فا  َزَجْل3 له  ْت  اسَتقرَّ حيثرُ  داِرها  عىل 
)عىل دارها  )من ربيع وصيف( مطر الصيف، أو بعد الربيع  )فا زال غيث( مطر 

حيث استقرت( سكنت )له زجل( صوت مرتفع.

با الصَّ له  َهبَّْت  ثرُم  اجَلنوبرُ  َمَرْته  َنَزْل4 ًا  دمرُ عرُ َمسَكنًا  منها  َمسَّ  إذا 
الدار  )منها( أي:  بارش  إذا مس(  الصبا  له  ثم هبت  )اجلنوب  ليدّر  )مرته( مسحته 
)مسكنًا( موضع سكنى )عدمًا( العدمل والُعْدُميِلّ والُعداِمل والُعداِميّل: القديم )نزل( 

عليه ومتكن.

ها  ِرباعرُ َضلَّْت  فيه  اخَلايا  ك��أّن  اْحَتَفْل5 ه  َرْع��درُ ه  َهزَّ ما  إذا  ��وًذا  وعرُ
)رباعها(  ذهبت  )ضلت(  السحاب  أي:  )فيه(  خلّية  مجع  النوق،  اخلايا(  )كأن 
هزه(  ما  )إذا  عائذة  مجع  باألوالد،  العهد  حديثة  )وعوًذا(  للفصيل  ُرَبع  مجع  أوالدها، 

كه )رعده احتفل( اجتمع ماؤه وكثر. حرَّ

ٍة  َأِسّ ذاترُ  َم��ل��س��اءرُ  َك��بِ��ٌد  هل��ا  الَحَبْل6 َطواَءمها  َينقرُض  مل  وَكشحاِن 
)هلا كبد( بطن )ملساء ذات أسة( طرق وُعَكن، مجع رسار )وكشحان( خارصتان 

)مل ينقض( يغريِّ )طواءمها( ُضْمرمها )احلبل( احلمل.
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عاِشٌق بانَة  اللُّ َيْسلرُو  هل  قلترُ  إذا  األرَُوْل7 خولَة  ِمن  بِّ  الحرُ ؤونرُ  شرُ َمرُّ  ترُ
)إذا قلت هل يسلو( يصرب عن )اللبانة( احلاجة أويف احلب )عاشق( حمب )متر( ُتشّد 

ل. ى )شؤون( أمور )احلب من خولة األول( مجع أوَّ وُتقوَّ

ٍر  تنكِّ مرُ إىل  كَوى  الشَّ زاَدك  وما  َمَظ�ّل8 ب�ه  ولي�س  َتبكِ�ي  ب�ه  َتَظ�لُّ 
به  تبكي وليس  به  )تظل  )متنكر( متغري  )إىل( طلل  الشكاية  الشكوى(  )وما زادك 

مظل( مكان ظِّل.

دياِرها  ِمن  َعْرصًة  يوًما  َتَر  متى  ِّل9 ِم الَعنيرُ أو ترُ ولو َفْرَط َحوٍل َتْسجرُ
ور ال بناء فيها؛ ألن الصبيان تتعرص فيها، أي:  )متى تر يوًما عرصة( بقعة بني الدُّ
)العني أو تل(  )تسجم( تسيل  )حول( سنة  )فرط( ميض  )من ديارها ولو( بعد  تلعب 

تقطر.

َينَقلِْب  احلنظلّيِة  لَخَياِل  ْل  فقرُ َوَصْل10 َمن  َحْبَل  واِصٌل  فإيّن  إليها 
)فقل خليال( ما يراه النائم يف نومه )احلنظلية( امرأة من بني حنظلة بن مالك )ينقلب( 

يرجع )إليها فإين واصل( آت )حبل( عهد )من وصل�(ـني بنفسه، ال من أتاين بخياله.

َلِقيترُه  ل��ي��وٍم  َأب��ك��ي  إن��ن��ي  أاَل  َجَلْل11 بعده  ما  لُّ  كرُ قاٍس  َم  ْرثرُ بجرُ
بعده  ما  )كل  صلب  )قاس(  أرض  أو  موضع  بجرثم(  لقيته  ليوم  أبكي  إنني  )أال 

ا. جلل( خفيف، وضّد أيضاً

فمرحًبا منه  برُ��دَّ  ال  ما  ج��اء  إذا  ِعَلْل12 وال  كِ��َذاٌب  ال  يأيت  حنَي  به 
)إذا جاء( نزل )ما ال بد( حمالة )منه فمرحًبا(:

َفِصيْح  يا  وسهالاً  أهــالاً  انِصب بصادفَت عىل القول الصحيْحومرحباًا 
)به حني يأيت ال كذاب( تأخٌر وضعف عن محله )وال علل( اعتالل.
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حالًِكا َأس��وَد  ب��ترُ  َشِ إنني  أال  َبَجْل13 أاَل  ال��رشاِب  ِمن  َبَجي  أاَل 
حسبي  بجي(  )أال  السّم  أو  املوت  كأس  به  أراد  حالًكا(  أسود  شبت  إنني  )أال 

وكفاين )من الرشاب أال بجل(.

ِذّمتِي  َنَشدترُك  إن  َأعِرَفنّي  فا  َيَمّل14 وال  ابرُ  يرُ ال  َهِديٍل  كداِعي 
فرخ  )هديل(  منادي  )كداعي(  عهدي  )ذمتي(  سألتك  نشدتك(  إن  أعرفني  )فا 
ا، وما من محامة إال وتدعوه إىل اآلن  ا وضياعاً يزعمون أنه ضل يف زمن نوح ومات عطشاً

وال متّل دعاءه )ال ياب وال يمل( يسأم.
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ويهجو  هلم،  فبذل  طرفة  قوم  وأصاب  احلنفي،  مسلمة  بن  قتادة  ميدح  وقال 
املسيِّب بن َعَلس يف حبر الكامل:

َي��َرى  ��ؤاِد  ال��فرُ َف  َسِ ام���رًءا  إن  َشْتِمي1 َس��ح��اب��ٍة  ب���امِء  َع��َس��ًا 

ال� الَقَرِ  ِمن  َأك��ِوي  ٌؤ  ام��ررُ وأنا  ْهِم2 بالدَّ ْهَم  الدَّ وَأغَشى  �باِدي 

ِم��ّي��ِة إذ  وأرُِص��ي��برُ ش��اكِ��ل��َة ال��رَّ ْهِم3 السَّ عن  بَصْفحتِها  ْت  َص��دَّ

عىل  ال��َق��ن��اَة  ال��َك��َف��ِل  ذا  وأرُِج���رُّ  َأن��س��ائ��ه ف��َي��َظ��لُّ َي��س��َت��ْدِم��ي4

ال�  ِل  جرُ الرَّ َمِخيلَة  عنك  دُّ  وَتصرُ الَعْظِم5 عن  وِضحٌة  مرُ يِض  �ِعرِّ

وال� لسانِك  أو  سيفَك  ساِم  بحرُ الَكْلِم6 كَأرَغِب  األَِصيلرُ  �َكلِمرُ 

َأب���لِ���غ َق���ت���ادَة غ���رَي س��ائ��لِ��ِه  ْكِم7 الشُّ وع��اِج��َل  ال��ث��واَب  منه 

إذ  ل��ل��َع��ِش��ريِة  َحِ���دترُ���ك  أيّن  الَعْظِم8 ��ِرّق��ةرُ  مرُ إل��ي��َك  ج���اءْت 

��لِّ َأرَم��ل��ٍة  َأل���َق���وا إل��ي��ك ب��كرُ ِم9 ْ َش��ع��ث��اَء حَت��ِم��لرُ ِم��ن��َق��َع ال����رُ

ِحي�  للَمكاِرِم  ب��اَب��َك  فَفتحَت  ���َن َت��واَص��ِت األب���واَب ب���األَْزِم10

هلم ال��تِّ��اَد  ��وا  َق��ِدمرُ إذ  وَأَه��ن��َت  النِّْعِم11 بَتنِي  مرُ َيفَعلرُ  وك���ذاك 

فِسِدها  مرُ غ��رَي  بِ���اَدَك  فَسَقى  َتمي12 وِدي��م��ٌة  بِ��ي��ع  ال��رَّ َص���وبرُ 

                   

َي��َرى  ��ؤاِد  ال��فرُ َف  َسِ ام���رًءا  إن  َشْتِمي1 َس��ح��اب��ٍة  ب���امِء  َع��َس��ًا 

)بامء سحابة( مزنة  ا  )الفؤاد يرى عسًا( حال كونه مشوباً )إن امرءا سف( خمطئ 

)شتمي( عيبي.
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ال� الَقَرِ  ِمن  َأك��ِوي  ٌؤ  ام��ررُ وأنا  ْهِم2 بالدَّ ْهَم  الدَّ وَأغَشى  �باِدي 

ا: داء يصيب  )وأنا امرؤ( خبري بطّب داء احلسود )أكوي( أداوي )من القر( حمركاً

قرصة العنق فال يلتفت صاحبه إال مجلة )البادي( الظاهر )وأغشى( أقابل )الدهم بالدهم( 

بفتح الدال: اجلامعة الكثرية، وبضمه: مجع دمهاء للفرس السوداء.

ِم��ّي��ِة إذ  وأرُِص��ي��برُ ش��اكِ��ل��َة ال��رَّ ْهِم3 السَّ عن  بَصْفحتِها  ْت  َص��دَّ

)وأصيب( أصادف )شاكلة( خارصة )الرمية( املرمية )إذ( حني )صدت( انحرفت 

)بصفحتها( جانب عنقها )عن السهم(.

عىل  ال��َق��ن��اَة  ال��َك��َف��ِل  ذا  وأرُِج���رُّ  َأن��س��ائ��ه ف��َي��َظ��لُّ َي��س��َت��ْدِم��ي4
ى:  ا )ذا الكفل( العجز )القناة( مقدم الرمح )عىل أنسائه( مجع نساً ه جارًّ )وأجر( أصريِّ

ا. عرق يستبطن الفخذ إىل الساق )فيظل يستدمي( يسيل دماً

ال�  ِل  جرُ الرَّ َمِخيلَة  عنك  دُّ  وَتصرُ الَعْظِم5 عن  وِضحٌة  مرُ يِض  �ِعرِّ

)وتصد( ترد )عنك خميلة( كرب وخيالء )الرجل العريض( كثري التعرض فيام ال يعنيه 

)موضحة عن العظم( طعنة تظهر وضح العظم، أي: بياضه،  و»عن« زائدة.

وال� لسانِك  أو  سيفَك  ساِم  بحرُ الَكْلِم6 كَأرَغِب  األَِصيلرُ  �َكلِمرُ 

اهلجو  )أو لسانك والكلم( قصائد  السيف  الذي هو  )بحسام سيفك( أي احلسام 

)األصيل( البليغ النافذ )كأرغب( أوسع )الكلم( اجلرح.

َأب���لِ���غ َق���ت���ادَة غ���رَي س��ائ��لِ��ِه  ْكِم7 الشُّ وع��اِج��َل  ال��ث��واَب  منه 

)وعاجل  اجلزاء  الثواب(  منه  سائله  )غري  احلنفي  سلمة  ابن  بالفتح:  قتادة(  )أبلغ 

ْكد والشكمى كبهمى: اجلزاء. الشكم( الشكم والشُّ
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إذ  ل��ل��َع��ِش��ريِة  َحِ���دترُ���ك  الَعْظِمأيّن  ��ِرّق��ةرُ  مرُ إل��ي��َك  ج���اءْت  8

)أين حدتك للعشرية( القبيلة )إذ( حني )جاءت إليك مرقة العظم( ذات مال رقاق 
العظم، كأجرب الرجل إذا صارت إبُله ذات جَرب، وأجدب صارت يف َجْدب.

��لِّ َأرَم��ل��ٍة  َأل���َق���وا إل��ي��ك ب��كرُ ِم9 ْ َش��ع��ث��اَء حَت��ِم��لرُ ِم��ن��َق��َع ال����رُ
منقع(  )حتمل  غرباء  )شعثاء(  حمتاجة  )أرملة(  امرأة  )بكل(  جاؤوك  إليك(  )ألقوا 
ُبْرمة،  مجع  )ال�م(  عينها  األنكاث  وبالضم:  األخبية،  أنكاث  فيها  تنقع  آلة  بالكرس: 

وسكنت الراء رضورة.

ِحي�  للَمكاِرِم  ب��اَب��َك  فَفتحَت  ���َن َت��واَص��ِت األب���واَب ب���األَْزِم10
ا )األبواب( مجع باب:  )ففتحت بابك للمكارم حني تواصت( أوىص بعضهم بعضاً

فرجة يف ساتر يتوصل هبا من داخل إىل خارج وبالعكس )باألزم( الغلق.

هلم ال��تِّ��اَد  ��وا  َق��ِدمرُ إذ  وَأَه��ن��َت  النِّْعِم11 بَتنِي  مرُ َيفَعلرُ  وك���ذاك 
)وأهنت( صريت هيِّناًا )إذ قدموا التاد( املال القديم )هلم وكذاك يفعل مبتني( باين 

)النعم( مجع نعمة، وسكن العني رضورة.

فِسِدها  مرُ غ��رَي  بِ���اَدَك  فَسَقى  َتمي12 وِدي��م��ٌة  بِ��ي��ع  ال��رَّ َص���وبرُ 
)فسقى بادك غري مفسدها صوب( صّب )الربيع وديمة( مطر )تمي( تسيل.
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وقال يهجو عبد عمرو يف حبر الطويل:
وَبْغيِه  َعمٍرو  عبِد  ِمن  َعَجًبا  يا  فَأنَعام1 عمٍرو  عبدرُ  ظرُْلمي  َراَم  لقد 

ِغنًى  ل��ه  أّن  غ��رَي  فيه  خ��رَي  وال  َأْهَضام2 ق��اَم  إذا  َكشًحا  له  وأّن 

َحوله  ْفن  َيعكرُ احل��يِّ  نِساءرُ  َيَظلُّ  َمْلَهام3 ارِة  َسَ ِمن  َعِسيٌب  ْلن  َيقرُ

ب���ت���اِن ب��ال��ن��ه��اِر وأرب���ٌع ل��ه َشْ ما4 ورَّ مرُ ْخًدا  سرُ آَض  حتى  الليل  ِمن 

َقْلَبه الَمحضرُ  َر  َيغمرُ حتى  وَيرَشبرُ  َمجَثما5 لَقْلبَي  ْك  َأت��ررُ أرُعَطه  وإن 

بانٍة  عَبِة  شرُ ف��وَق  ��اَح  ال��سِّ ك��أّن  َأْسَحام6 ِة  األَِسّ َوْرَد  َنَفًخا  َت��َرى 

                   
وَبْغيِه  َعمٍرو  عبِد  ِمن  َعَجًبا  يا  فَأنَعام1 عمٍرو  عبدرُ  ظرُْلمي  َراَم  لقد 

والالم  طلب،  رام(  )لقد  ظلمه  وبغيه(  عمرو  عبد  )من  َعِجَب  مصدر  عجًبا(  )يا 
للقسم )ظلمي( أصل الظلم وضع اليء يف غري حمله )عبد عمرو فأنعم( بالغ يف ظلمه 

وزاد.

ِغنًى  ل��ه  أّن  غ��رَي  فيه  خ��رَي  وال  َأْهَضام2 ق��اَم  إذا  َكشًحا  له  وأّن 
قام أهضام(  )إذا  له كشًحا( خارصة  )وأن  فقر  له غنى( ضد  أن  فيه غري  )وال خري 

ضامر عند القيام.

َحوله  ْفن  َيعكرُ احل��يِّ  نِساءرُ  َيَظلُّ  َمْلَهام3 ارِة  َسَ ِمن  َعِسيٌب  ْلن  َيقرُ
)من  )يقلن عسيب( جريدة نخل  ناحيته  )حوله(  َيُدْرن  )يظل نساء احلي يعكفن( 

سارة( رسارة كل يشء وسطه وأكرمه )ملهم( موضع بالياممة كثري النخل:
َملَهام  ادع  الياممة  ــرى  ق ــن  ِمْلهاموم َأُكــوالاً  ُيلَفى  ا  ــرءاً ام وادع 
أهلام  قد  الذي  الشخص  األلــبــاِبوالُملَهم  أويل  مــن  كــاألذكــيــاء 



75

ب���ت���اِن ب��ال��ن��ه��اِر وأرب���ٌع ل��ه َشْ ما4 ورَّ مرُ ْخًدا  سرُ آَض  حتى  الليل  ِمن 
)له شبتان بالنهار وأربع من الليل حتى آض( صار )سخًدا( ماء الرحم الذي خيرج 

مع الولد )مورًما( لكثرة حلمه.

َقْلَبه الَمحضرُ  َر  َيغمرُ حتى  وَيرَشبرُ  َمجَثما5 لَقْلبَي  ْك  َأت��ررُ أرُعَطه  وإن 
اللبن  أي  أعطه(  وإن  )قلبه  اخلالص  اللبن  )املحض(  يسرت  يغمر(  حتى  )ويرشب 

)أترك لقلبي مثاًم( أصله الربوك، وهنا متنفس.

بانٍة  عَبِة  شرُ ف��وَق  ��اَح  ال��سِّ ك��أّن  َأْسَحام6 ِة  األَِسّ َوْرَد  َنَفًخا  َت��َرى 
)كأن الساح فوق شعبة( غصن )بانة( واحدة البان: رضب من الشجر معروف لنيِّ 
ا: مجع نفخة مثلثة )ورد( أمحر )األسة( طرائق عكن البطن،  األغصان )ترى نفًخا( حمركاً

مجع رِسار )أسحم( أسود.
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وقال يهجو عمرو بن هند وأخاه قابوس بن هند يف حبر الوافر:
عمٍرو  الَمْلِك  مكاَن  لنا  فليَت  ورر1ُ َت�خرُ ّبتِنا  قرُ ح��وَل  ��وًث��ا  َرغرُ

قاِدماها َأس��َب��َل  ِم��راِت  ال��زَّ ِم��ن  ورر2ُ َدررُ ���ن���ٌة  ���ركَّ مرُ ������ا  ترُ وَضّ

فيها  َرِخ����اِن  هل��ا  ��ن��ا  ��ش��اِركرُ يرُ َت��نرُ��ورر3ُ ف��ام  ال��كِ��َب��اشرُ  وَتعلرُوها 

ِهنٍد  ب��َن  ق��اب��وَس  إّن  َك  ل��َع��ْم��ررُ ��ْل��َك��ه َن����ْوٌك َك��بِ��رير4ُ ل��َي��خ��لِ��طرُ مرُ

َرِخ��يٍّ  زم��ٍن  يف  ال��ده��َر  َقسمَت  ورر5ُ َيجرُ أو  َيقِصدرُ  ْكمرُ  الحرُ ك��ذاك 

ل��ن��ا َي����وٌم ول���ل���َك���َرواِن ي��وٌم َن��طِ��رير6ُ وال  ال��ب��ائ��س��اِت  َت��طِ��ريرُ 

��ه��ّن ف��ي��ومرُ َن��ْح��ٍس  ف��أم��ا ي��ومرُ ورر7ُ قرُ الصُّ بالَحَدِب  ترُ��ط��اِردرُه��ّن 

��ن��ا ف��نَ��َظ��لُّ َرْك��ًب��ا  وأّم����ا ي��ومرُ ��وًف��ا م��ا َن��ِح��لُّ وم��ا َن��ِس��رير8ُ قرُ ورُ

                   

عمٍرو  الَمْلِك  مكاَن  لنا  فليَت  ورر1ُ َت�خرُ ّبتِنا  قرُ ح��وَل  ��وًث��ا  َرغرُ

ط احلجارة لشدته )رغوًثا(  ا يقال له ُمرضِّ يراً )فليت لنا مكان امللك عمرو( وكان رِشّ

شاة ترضع وحتلب، رغث الغالم أمه: رضعها، يقال: ناقة رغوث: ُترضع، وولد رغوث: 

ت، أصل اخلوار للبقر، والثغاء للغنم. َيرضع )حول قبتنا تور( تصوِّ

قاِدماها َأس��َب��َل  ِم��راِت  ال��زَّ ِم��ن  ورر2ُ َدررُ ���ن���ٌة  ���ركَّ مرُ ������ا  ترُ وَضّ

وكمل  طال  )أسبل(  لبناًا  أغزر  ألهنا  خصها؛  الصوف،  قليالت  الزمرات(  )من 

)مركنة( عظيمة األركان،  )وضتا( جلدة رضعها  )قادماها( ِخْلفاها، وأصلهام للناقة 

ّر، أي: اجتامع اللبن يف الرضع. أي: اجلوانب )درور( كثرية الدَّ
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فيها  َرِخ����اِن  هل��ا  ��ن��ا  ��ش��اِركرُ يرُ َت��نرُ��ورر3ُ ف��ام  ال��كِ��َب��اشرُ  وَتعلرُوها 
)يشاركنا( يف لبنها )هلا( حال )رخان( ولدان، تثنية رخل ألنثى ولد الضأن )فيها 

وتعلوها( تركبها )الكباش( مجع كبش )فام تنور( تنفر.

ِهنٍد  ب��َن  ق��اب��وَس  إّن  َك  ل��َع��ْم��ررُ ��ْل��َك��ه َن����ْوٌك َك��بِ��رير4ُ ل��َي��خ��لِ��طرُ مرُ
)لعمرك إن قابوس بن هند( أخا امللك عمرو )ليخلط ملكه نوك( محق )كبري(.

َرِخ��يٍّ  زم��ٍن  يف  ال��ده��َر  َقسمَت  ورر5ُ َيجرُ أو  َيقِصدرُ  ْكمرُ  الحرُ ك��ذاك 
سعة  والرخاء  عيشه،  واسع  رخي(  زمن  )يف  عمرو  يا  )الدهر(  فرقت  )قسمت( 

العيش )كذاك احلكم يقصد( يصيب )أو يور( يميل.

ل��ن��ا َي����وٌم ول���ل���َك���َرواِن ي��وٌم َن��طِ��رير6ُ وال  ال��ب��ائ��س��اِت  َت��طِ��ريرُ 
)لنا يوم وللكروان( طائر ال ينام الليل يشبه البط )يوم تطري البائسات( شديدة البأس 
من الصقور، بالنصب عىل الرتحم، والرفع عىل القطع عن التبعية )وال نطري( وهي تطري 

فتسرتيح مرة.

��ه��ّن ف��ي��ومرُ َن��ْح��ٍس  ف��أم��ا ي��ومرُ ورر7ُ قرُ الصُّ بالَحَدِب  ترُ��ط��اِردرُه��ّن 
ما  ا:  حمركاً )باحلدب(  بشدة  تسوقهن  )تطاردهن(  شدة  نحس(  فيوم  يومهن  )فأما 

غلظ من األرض وارتفع )الصقور( الِعقبان، مجع صقر.

��ن��ا ف��نَ��َظ��لُّ َرْك��ًب��ا  وأّم����ا ي��ومرُ ��وًف��ا م��ا َن��ِح��لُّ وم��ا َن��ِس��رير8ُ قرُ ورُ
)وأما يومنا فنظل ركًبا( مجع راكب )وقوًفا ما نحل( ننزل )وما نسري( نمي.
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وقال يعتذر إىل عمرو بن هند حني توعده ملا هجاه يف حبر الكامل:
وال� َه��َج��وترُ��َك  ما  َك  وَج���دِّ إين  َدمر1ُ بينهّن  ��س��َف��حرُ  يرُ ���َأن��ص��اِب 

بِسْت  حرُ إذ  ب��ذاك  مَهَمترُ  ولقد  ال����َوَذمر2ُ ��ب��ي��دَة  عرُ وَن  درُ وأرُِم����رَّ 

ومل َق���َدرَت  إن  ِعقاَبَك  َأخَشى  ال��َك��لِ��مر3ُ بيننا  ف��ي��ؤَث��ر  َأغ����ِدْر 

                   

وال� َه��َج��وترُ��َك  ما  َك  وَج���دِّ إين  َدمر1ُ بينهّن  ��س��َف��حرُ  يرُ ���َأن��ص��اِب 
)إين وجدك( بختك وحظك )ما هجوتك واألنصاب( األصنام املنصوبة )يسفح( 

يصب )بينهن دم(.

بِسْت  حرُ إذ  ب��ذاك  مَهَمترُ  ولقد  ال����َوَذمر2ُ ��ب��ي��دَة  عرُ وَن  درُ وأرُِم����رَّ 
)ولقد مهمت بذاك( أي: هجوك )إذ حبست( أي: اإلبل وُأِغرَي عليها )وأمر( ُأحكم 
التي  السيور  ا:  )الوذم( حمركاً ره تصغري ترخيم  )دون عبيدة( أخو طرفة عبد، صغَّ وُفتل 

ُتشّد هبا الدلو إىل العراقي، يقال: »ُأِمّر دون فالٍن الوذم« إذا اسُتبّد باألمر دونه.

ومل َق���َدرَت  إن  ِعقاَبَك  َأخَشى  ال��َك��لِ��مر3ُ بيننا  ف��ي��ؤَث��ر  َأغ����ِدْر 
)أخشى( أخاف )عقابك إن قدرت( عيل )ومل أغدر( أنقض وأخن )فيؤثر( يروى، 

يقال: أثرت احلديث إذا رويته )بيننا الكلم( اهلجاء.

  



79

وقال يف حبر الكامل يف حقٍّ ألمٍّ ُظِلَمْته، يقال إنها أول ما قال:
�مرُ  فيكرُ َوْردَة  بَح�قِّ  وَن  َتنظرُ�ررُ م���ا  يَّبر1ُ غرُ َوْردَة  وَرْه��طرُ  الَبنرُوَن  َر  َصغرُ

ه  َصغريرُ العظيَم  األم��َر  َيبعثرُ  قد  ترُصبَّبر2ُ م��اءرُ  ال��دِّ له  َت��َظ��لَّ  حتى 

وائ��ٍل  َحيَّي  بني  ق  ف��رَّ والظُّلمرُ  َتغلِبر3ُ الَمنايا  ترُساقيها  َب��ك��ٌر 

آِجنًا  بيَّنرُ  المرُ الظُّْلمرُ  ���وِردرُ  يرُ قد  ويرُقَشبر4ُ عاِف  بالذُّ يرُخاَلطرُ  ِمْلًحا 

َدع��ارًة  َيستفيقرُ  ال  َم��ن  وِق���رافرُ  ْعِدي كام يرُعدي الصحيَح األَجَربر5ُ يرُ

برُ��ْرؤه  ��رَج��ى  يرُ ليس  داٌء  واإلث���مرُ  َمعَطبر6ُ فيه  ليس  برُ���رٌء  وال���ِ�ُّ 

رَتَجى  المرُ الكريمرُ  ه  يأَلفرُ ْدقرُ  والصِّ األَْخَيبر7ُ نِيُّ  الدَّ يألفه  والكِْذبرُ 

ولرُني  سَيغرُ أن��ه  يل  َب���دا  ول��ق��د  فَأْشَعبر8ُ ��روَن  وال��قرُ ع��اًدا  غ��اَل  ما 

كم أعراضرُ لكم  َتِفْر  احلقوَق  وا  َأدُّ َيغَضبر9ُ برُ  ��رَّ يرُ إذا  الكريَم  إّن 

                   

�مرُ  فيكرُ َوْردَة  بَح�قِّ  وَن  َتنظرُ�ررُ م���ا  يَّبر1ُ غرُ َوْردَة  وَرْه��طرُ  الَبنرُوَن  َر  َصغرُ
)ما تنظرون( النظر: االنتظار )بحق وردة( أّم طرفة من بني َجلدة بن ُضبيعة )فيكم 

صغر البنون ورهط( مجاعة )وردة غيب( مجع غائب.

ه  َصغريرُ العظيَم  األم��َر  َيبعثرُ  قد  ترُصبَّبر2ُ م��اءرُ  ال��دِّ له  َت��َظ��لَّ  حتى 
)قد يبعث( هييج )األمر العظيم صغريه حتى تظل له الدماء تصبب( ُتَسال.

وائ��ٍل  َحيَّي  بني  ق  ف��رَّ والظُّلمرُ  َتغلِبر3ُ الَمنايا  ترُساقيها  َب��ك��ٌر 
)والظلم فرق( شتت )بني حيي وائل بكر( ابن وائل قوم طرفة )تساقيها املنايا تغلب( 

ابن وائل، كالمها يسقي اآلخر.
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آِجنًا  بيَّنرُ  المرُ الظُّْلمرُ  ���وِردرُ  يرُ قد  ويرُقَشبر4ُ عاِف  بالذُّ يرُخاَلطرُ  ِمْلًحا 

)قد يورد( يرشف عىل )الظلم املبني( الظاهر )آجنًا( متغري اللون والرائحة )ملًحا(:

ابن املرحل: 

مــالــُح  ــال  ــق ي ــٌح ال  ــل ِم الــشــارُحواملــــاء  يقول  مــا  بفهٍم  فُخذ 

ملن  إال  ـــٌح  ـــال م يــقــال  إذنوال  فــاعــٌل  فْهو  شيئاًا  َيــْمــَلــح 

ا. )خيالط بالذعاف( بالذال والزاء: سّم ساعة )ويقشب( خيلط أيضاً

َدع��ارًة  َيستفيقرُ  ال  َم��ن  وِق���رافرُ  ْعِدي كام يرُعدي الصحيَح األَجَربر5ُ يرُ

عن  حمول  متييز  خبثاًا،  )دعارة(  يسكن  يستفيق(  ال  )من  ومداناة  خمالطة  )وقراف( 

الفاعل )يعدي كام يعدي الصحيح األجرب(.

برُ��ْرؤه  ��رَج��ى  يرُ ليس  داٌء  واإلث���مرُ  َمعَطبر6ُ فيه  ليس  برُ���رٌء  وال���ِ�ُّ 

)معطب( هالك.

رَتَجى  المرُ الكريمرُ  ه  يأَلفرُ ْدقرُ  والصِّ األَْخَيبر7ُ نِيُّ  الدَّ يألفه  والكِْذبرُ 

)األخيب(  )الكريم املرتى والكذب يألفه الدين( الردي  )والصدق يألفه( يصحبه 

ون. اخلائب الدُّ

ولرُني  سَيغرُ أن��ه  يل  َب���دا  ول��ق��د  فَأْشَعبر8ُ ��روَن  وال��قرُ ع��اًدا  غ��اَل  ما 

أهل  )و(  لقامن  قوم  )عاًدا(  أهلك  غال(  )ما  هيلكني  سيغولني(  أنه  يل  بدا  )ولقد 

الغام  هذا  »يعيش   :H لقوله  األصح؛  عىل  سنة  ملائة  قرن،  مجع  )القرون( 

( فَأهِلُك.  قرًنا«)))، فعاش مائة )فأشعبرُ

الذي ُحفظ يف الطرة: »عش قرناًا«.   (((
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كم أعراضرُ لكم  َتِفْر  احلقوَق  وا  َأدُّ َيغَضبر9ُ برُ  ��رَّ يرُ إذا  الكريَم  إّن 

مجع  أعراضكم(  )لكم  تتم  )تفر(  حق  مجع  الواجبات،  )احلقوق(  أوِصلوا  )أدوا( 

ضدُّ  )يغضب(  وُيغَضب  هُييَّج  يرب(  إذا  الكريم  )إن  واملدح  الذم  موضع  عرض، 

يرىض.
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وقال يف حبر الرمل:
��ن��ا  س��ائ��ل��وا ع��ن��ا ال���ذي َي��ع��ِرفرُ ��َوان��ا ي���وَم حَت���اِق ال��لِّ��َم��ْم1 ب��قرُ

َأْسؤِقها  عن  البِيضرُ  ترُبِدي  ي��وَم  النََّعْم2 َأع���راَج  اخل��ي��لرُ  وَت��لرُ��فُّ 

َأج���َدررُ ال��ن��اِس ب���رأٍس ِص��ْل��ِدٍم  الَوَغْم3 يف  جاٍع  شرُ األم��ِر  ح��اِزِم 

ال��َف��َت��ى  آالَء  َي��ِم��ل  ك��اِم��ٍل  َن��بِ��ٍه س��يِّ��ِد س����اداٍت ِخ��َض��ّم4

لِموا  عرُ َم��َع��دٍّ  ِم��ن  َح���يٍّ  خ��ريرُ  ل��َك��ِف��يٍء وجل����اٍر واب����ِن َع��ّم5

مالرُه فينا  امل��ح��روبرُ  ��ج��َب��ررُ  يرُ ب��ب��ن��اٍء وَس�������َواٍم وَخ�����َدْم6

َمشتاتِنا  يف  ��ح��ِم  ل��ل��شَّ ��ٌل  نرُ��قرُ ال��َق��َرْم7 طرُ����ّرادرُ  للنِّيِب  ��ٌر  ��قرُ عرُ

َمجلِسنا يف  اجل��اه��َل  َن����َزعرُ  كالَحَرْم8 فينا  املجلَس  ى  ف���َ�َ

ْع��ن��ا ِم���ن اب��نَ��ْي وائ���ٍل  وَت��ف��رَّ ��رط��وَم ال��َك��َرْم9 ه��ام��َة ال��ِع��زِّ وخرُ

نرُ��ِس��برُ��وا  م��ا  إذا  ب��ك��ٍر  بني  ِم��ن  ال��برُ��َه��ْم10 ايب  َضَّ َت��غ��لِ��َب  وب��ن��ي 

َبنا  َسْ َنحِمي  الناسرُ  َيِمي  ِحنَي  الَكَرْم11 َمعرويِف  ��ِه  األَوجرُ واِضِحي 

��ًب��ا  سَّ ��س��ام��اٍت َت���راه���ا ررُ ب��حرُ ْم12 العرُصرُ اِت  ّ�ِ��� مرُ يباِت  ِ ال�َّ يف 

���ٍح قرُ ���وٍل َه��ي��َك��اٍت ورُ ���حرُ وفرُ ْم13 أرُزرُ ��ْأِو  ال��شَّ ع��ىل  َأْع��َوِج��ّي��اٍت 

��ٍر  ��مَّ ����ْرٍد وَخ��ي��ٍل ضرُ وَق��نً��ى جرُ ْم14 اللُّجرُ َتْعاِك  طرُ��وِل  ِمن  ٍب  ��زَّ شرُ

َأْم��ترُ��نِ��ه��ا  يف  ��نْ��ع��ةرُ  ال��صَّ ِت  َأدَّ ْم15 زرُ الحرُ ِشيحاترُ  مرُ حتترُ  ِمن  فْهي 

���ٍح  قرُ ورُ حٍّ  ب����ررُ األرَض  َت��تَّ��ِق��ي  األََك���ْم16 أن��ب��اَك  َي��ق��َع��ْرن  ٍق  ررُ ورُ

َتْعدائها  م��ن  اللَّحمرُ  ى  وَت��َف��رَّ كالَعَجْم17 ��بٌّ  قرُ فْهي  وال��تَّ��غ��ايل 
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إذا  ��لِ��ّح��اٌت  مرُ ��دِّ  ال��شَّ ��لرُ��جرُ  خرُ بالِجَذْم18 عليها  األي��دي  شالِت 

إذا  ال��داِع��ي  إىل  و  َتنضرُ ًم��ا  ��درُ قرُ َعّم19 ثرُ��م  ب��َدْع��َوى  الداعي  َل  َخلَّ

رُ����ٍد  ����وٍل نرُ ����هرُ ب���َش���ب���اٍب وكرُ ي��ِس األََج���ْم20 ك��لرُ��يرُ��وٍث ب��ني ِع��رِّ

مكروِهها  ع��ىل  اخل��ي��َل  نرُمِسكرُ  ال��َك��َرْم21 ذو  إال  يرُمِسك  ال  ِح��نَي 

بينها  َصَع���ى  األب��ط��اَل  َن���َذررُ  َخ��ْم22 وال��رَّ فيها  الِعقبانرُ  فرُ  َتعكرُ

                   

��ن��ا  س��ائ��ل��وا ع��ن��ا ال���ذي َي��ع��ِرفرُ ��َوان��ا ي���وَم حَت���اِق ال��لِّ��َم��ْم1 ب��قرُ
يعرفنا  الذي  )عنا  أبلغ  ألنه  التكثري؛  معنى  فيه  أخرى،  بعد  مرة  اسألوا  )سائلوا( 
بذلك  ليتميزوا  رؤوسهم  يلقوا  أن  َأَمَرهم  وكان  حلق،  حتاق(  )يوم  قّوة  مجع   بقوانا( 

ا احلارُث بن ُعَباد سيدهم )اللمم( مجع لِّمة، لَشعر يلّم باملنكب. فال يقتل بعضهم بعضاً

َأْسؤِقها  عن  البِيضرُ  ترُبِدي  ي��وَم  النََّعْم2 َأع���راَج  اخل��ي��لرُ  وَت��لرُ��فُّ 
)يوم تبدي( تظهر من اهلرب فهو كناية عن هتويل األمر )البيض( النساء مجع بيضاء 
من  الثامنني  بلغ  ملا  َعْرج،  مجع  أعراج(  )اخليل  جتمع  )وتلف(  ساق  مجع  أسؤقها(  )عن 

اإلبل فام فوق )النعم( اإلبل.

َأج���َدررُ ال��ن��اِس ب���رأٍس ِص��ْل��ِدٍم  الَوَغْم3 يف  جاٍع  شرُ األم��ِر  ح��اِزِم 
)أجدر( أحّق وأوىل )الناس برأس صلدم( شديد )حازم( ضابط )األمر شجاع يف 

الوغم( احلرب.

ال��َف��َت��ى  آالَء  َي��ِم��ل  ك��اِم��ٍل  َن��بِ��ٍه س��يِّ��ِد س����اداٍت ِخ��َض��ّم4
الذكر  مرتفع  نبه(  )الفتى  حاالت  أو  نَِعم  آالء(  )يمل  والشجاعة  األداة  )كامل( 

شهري )سيد( ذو سيادة )سادات( مجع سادة وسادة، مجع سيد )خضم( سخّي.
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لِموا  عرُ َم��َع��دٍّ  ِم��ن  َح���يٍّ  خ��ريرُ  ل��َك��ِف��يٍء وجل����اٍر واب����ِن َع��ّم5

)علموا لكفيء( مكافئ يف النسل  )من معد( ابن عدنان  )خري حي( بطن أو قبيلة 

)وجلار( جماور )وابن عم(.

مالرُه فينا  امل��ح��روبرُ  ��ج��َب��ررُ  يرُ ب��ب��ن��اٍء وَس�������َواٍم وَخ�����َدْم6

راع  مال  )وسوام(  مسكن  ببناء(  ماله  )فينا  املال  منزوع  )املحروب(  خُيَلف  )ي�( 

)وخدم( اسم مجع خادم.

َمشتاتِنا  يف  ��ح��ِم  ل��ل��شَّ ��ٌل  نرُ��قرُ ال��َق��َرْم7 طرُ����ّرادرُ  للنِّيِب  ��ٌر  ��قرُ عرُ

)نقل( مجع َنقوٍل: كثري النقل )للشحم يف مشتاتنا( زمن الشتاء علينا أو مكانه )عقر( 

مجع ُعَقرة، لكثري العقر )للنيب( مجع ناٍب، للمسنة من اإلبل )طراد( مجع طارد )القرم( 

شهوة اللحم.

َمجلِسنا يف  اجل��اه��َل  َن����َزعرُ  كالَحَرْم8 فينا  املجلَس  ى  ف���َ�َ

)نزع( نرّد ونكّف )اجلاهل يف ملسنا( مكان جلوسنا )ف�ى املجلس فينا كاحلرم( 

حرُم الرجِل: ما يارب عنه ويرّد، أو أراد حرم مكة يف احرتام الناس له.

ْع��ن��ا ِم���ن اب��نَ��ْي وائ���ٍل  وَت��ف��رَّ ��رط��وَم ال��َك��َرْم9 ه��ام��َة ال��ِع��زِّ وخرُ

)وتفرعنا( َرِكبنا )من ابني وائل هامة( رأس )العز( الرشف )وخرطوم( أنف )الكرم( 

ا: ضد اللؤم. حمركاً

نرُ��ِس��برُ��وا  م��ا  إذا  ب��ك��ٍر  بني  ِم��ن  ال��برُ��َه��ْم10 ايب  َضَّ َت��غ��لِ��َب  وب��ن��ي 

)من بني بكر( ابن وائل )إذا ما نسبوا وبني تغلب( أخي بكر بن وائل )ضايب( مجع 

رضاب: كثري الرضب )البهم( مجع هبمة للشجاع الذي ال ُيخَتُل.
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َبنا  َسْ َنحِمي  الناسرُ  َيِمي  ِحنَي  الَكَرْم11 َمعرويِف  ��ِه  األَوجرُ واِضِحي 
)واضحي(  )الناس نحمي سبنا( بالفتح: املال الراعي  )حني يمي( يمنع رسهَبم 

مشتهري )األوجه معرويف الكرم(.

��ًب��ا  سَّ ��س��ام��اٍت َت���راه���ا ررُ ب��حرُ ْم12 العرُصرُ اِت  ّ�ِ��� مرُ يباِت  ِ ال�َّ يف 
ال�يبات(  )يف  غائصة  رسًبا(  )تراها  القاطع  للسيف  حسام  مجع  )بحسامات( 
املرضوبة )م�ات( مطريات )العصم)))(: مجع عصام، لكّل ما يربط به ويكّف من حبل 

ونحوه، أو مجع معصم عىل غري قياس؛ ألهنا يعتصم هبا.

���ٍح قرُ ���وٍل َه��ي��َك��اٍت ورُ ���حرُ وفرُ ْم13 أرُزرُ ��ْأِو  ال��شَّ ع��ىل  َأْع��َوِج��ّي��اٍت 
)وفحول( مجع فحل، للذكر من كل حيوان )هيكات( مجع هيكل، للعظيم الضخم 
من اخليل )وقح( مجع َوقاح، للحافر الصلب )أعوجيات( منسوبة ألعوج: فحل معروف 

لبني هالل )عىل الشأو( الطََّلق )أزم( مجع أزوم، لشديد العض عىل اللجام.

��ٍر  ��مَّ ����ْرٍد وَخ��ي��ٍل ضرُ وَق��نً��ى جرُ ْم14 اللُّجرُ َتْعاِك  طرُ��وِل  ِمن  ٍب  ��زَّ شرُ
)وخيل ضمر(  )جرد( جمردة من الكعوب ونحوها  الرمح  قناة: عود  )وقنى( مجع 

مجع ضامر )شزب( ضمر كام قبُل )من طول تعاك( مضغ وحترك )اللجم( مجع جلام.

َأْم��ترُ��نِ��ه��ا  يف  ��نْ��ع��ةرُ  ال��صَّ ِت  َأدَّ ْم15 زرُ الحرُ ِشيحاترُ  مرُ حتترُ  ِمن  فْهي 
)يف أمتنها( ظهورها، مجع متن  )الصنعة( حسن القيام عىل الفرس  )أدت( ظهرت 

)فهي من حتت مشيحات( ضامرات )احلزم( مجع حزام، ملا ُيزم به.

���ٍح  قرُ ورُ حٍّ  ب����ررُ األرَض  َت��تَّ��ِق��ي  األََك���ْم16 أن��ب��اَك  َي��ق��َع��ْرن  ٍق  ررُ ورُ
حح، وهو سعة  )تتقي( تقابل )األرض ب�(ـحوافر )رح( مجع أرّح، للموصوف بالرَّ
)يقعرن(  الرماد  الُوْرقة، وهي لون  )ورق( مجع أورق، للذي لونه  )وقح( شداد  احلافر 

الذي ُحفظ يف الطرة: كِعنَب: مجع عصام، ومل نجده فيام لدينا من معاجم.   (((
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يدخلن يف األرض )أنباك( مجع َنَبك اسم جنس نبكة، ملا ارتفع من األرض )األكم( مجع 
أكمة، للجبل الصغري.

َتْعدائها  م��ن  اللَّحمرُ  ى  وَت��َف��رَّ كالَعَجْم17 ��بٌّ  قرُ فْهي  وال��تَّ��غ��ايل 

)وتفرى( تشقق )اللحم من تعدائها( كثرة عدوها )والتغايل( جماوزة احلد فيه )فهي 

قب( ضمر، مجع أقّب )كالعجم( النوى من كل يشء، شبَّهها هبا لشدة ضمرها.

إذا  ��لِ��ّح��اٌت  مرُ ��دِّ  ال��شَّ ��لرُ��جرُ  خرُ بالِجَذْم18 عليها  األي��دي  شالِت 

رسعته  من  السري  جيذب  أي:  خيلج  للذي  كصبور،  خلوج  مجع  ُجُذب،  )خلج( 

)الشد( الَعْدو )ملحات( مديامت )إذا شالت( ارتفعت )األيدي عليها باجلذم( السياط، 

مجع ِجذمة للسوط.

إذا  ال��داِع��ي  إىل  و  َتنضرُ ًم��ا  ��درُ قرُ َعّم19 ثرُ��م  ب��َدْع��َوى  الداعي  َل  َخلَّ

ا، وضمت العني للوزن: )قدًما( أي: تتقدم ُقْدماً

ــه َقــــْدُم  ـــــَدم املـــصـــدُر مــن ـــان ِقــــْدُم وَق ـــزم ُم ال ـــدِّ ـــق ـــت وم
ــــْدُم ُم الــُمــِجــدِّ ُق ـــقـــدُّ الُمجاِبكــام ت ُمسِعَف  بحقٍّ  فكن 

ص أوالاً )الداعي بدعوى ثم عم(  )تنضو( تنسلخ )إىل الداعي( املنادي )إذا خلل( خصَّ

دعا الدعاء األكرب الذي يعم العشرية.

رُ����ٍد  ����وٍل نرُ ����هرُ ب���َش���ب���اٍب وكرُ ي��ِس األََج���ْم20 ك��لرُ��يرُ��وٍث ب��ني ِع��رِّ

)ب�(ـفرسان )شباب( مجع شاب )وكهول( مجع كهل للمسن )ند( مجع ناهد للشجاع 

)كليوث( مجع ليث لأسد )بني عريس( كسكني: مأوى األسد يف األمجة )األجم( مجع 

أمجة، للغيضة من الشجر الكثرية امللتفة.
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مكروِهها  ع��ىل  اخل��ي��َل  نرُمِسكرُ  ال��َك��َرْم21 ذو  إال  يرُمِسك  ال  ِح��نَي 

من  تكره  ما  عىل  حاهلا  ونحسن  نحبسها  مكروهها(  عىل  )اخليل  نحبس  )نمسك( 

ارتباطها )حني ال يمسك( يقدر عىل اإلمساك )إال ذو( صاحب )الكرم(.

بينها  َصَع���ى  األب��ط��اَل  َن���َذررُ  َخ��ْم22 وال��رَّ فيها  الِعقبانرُ  فرُ  َتعكرُ

)نذر( نرتك )األبطال( مجع بطل )صعى( مجع رصيع بمعنى مرصوع، أي: مطروح 

)فيها( أي  )العقبان( مجع عقاب،  معروف  تقبل وتدبر حول الرصعى  )بينها تعكف( 

ا. ا: اسم جنس رمخة، معروفة أيضاً الرصعى )والرخم( حمركاً
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وقال يف حبر الطويل يهجو بين املنذر بن عمرو:
َمعرَشٍ  أوالدرُ  والتَّ�يِح   ِّ ال��رشَّ ِمن  َبْكرا1 حادٍث  يف  يرُعطرُون  وال  كثرٌي 

آكٍِل  ��لِّ  كرُ عىل  َأْعَيا  َحرَمٌل  ��مرُ  هرُ َدْث��را2 همرُ  َسوامرُ َأمَسى  ولو  برٌِي  مرُ

ها  ْعزرُ مرُ َيرَهصرُ  الَبْسباسرُ  هبا  َجاٌد  ْمرا3 الحرُ اِقَمَة  والسَّ برُوِن  اللَّ َبناِت 

مرُ  صاكرُ خرُ َأداءْت  أن  يف  َذنبرُنا  فام  أرُْدرا4 معرًشا  قومكْم  يف  كنتمرُ  وأن 

ثياهِبم حتَت  َخيَّلَت  وا  َجَلسرُ إذا  َنْذرا5 هلا  ِغيِب  بالضَّ ترُ��ويِف  َخرانَِق 

ِرسالتي  لديك  َأبلِغ  َك��ِرٍب  أب��ا  َعْمرا6 َتَدَعْن  وال  عني  جابٍِر  أبا 

اْستِه  يف  د  َت��زوَّ َرْه��ًوا  وا  درُ َس��وَّ همرُ  ِعرْشا7 واردًة  الطرَي  خاَل  املاِء  ِمن 

                   

َمعرَشٍ  أوالدرُ  والتَّ�يِح   ِّ ال��رشَّ ِمن  َبْكرا1 حادٍث  يف  يرُعطرُون  وال  كثرٌي 

)كثري  مجاعة  معرش(  )أوالد  واملشقة  الَجهد  )والت�يح(  اخلري  ضد  الرش(   )من 

وال يعطون يف( أمر )حادث( نائب )بكًرا( الفتّي من اإلبل.

آكٍِل  ��لِّ  كرُ عىل  َأْعَيا  َحرَمٌل  ��مرُ  هرُ َدْث��را2 همرُ  َسوامرُ َأمَسى  ولو  برٌِي  مرُ

آكل مبري( مهلك  )عىل كل  )أعيا( غلب  آكل  يقدر عليه  ُمّر ال  نبت  )هم حرمل( 

ا. )ولو أمسى( صار )سوامهم( ماهلم الراعي )دثًرا( كثرياً

ها  ْعزرُ مرُ َيرَهصرُ  الَبْسباسرُ  هبا  َجاٌد  ْمرا3 الحرُ اِقَمَة  والسَّ برُوِن  اللَّ َبناِت 

)جاد( اجلامد: األرض ال نبات فيها، والسنة الشهباء ال مطر فيها )هبا البسباس( نبت 

أكثر ما يكون يف الوعر من األرض )يرهص( يصيب بطون مناسم اإلبل )معزها( مجع 
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)الساقمة(  النوق  )و(  اللبون( صغار اإلبل  )بنات  أمعز ومعزاء، ملا غلظ من األرض 
بالسني والصاد: العظام من اإلبل )احلمر( مجع أمحر ومحراء.

مرُ  صاكرُ خرُ َأداءْت  أن  يف  َذنبرُنا  فام  أرُْدرا4 معرًشا  قومكْم  يف  كنتمرُ  وأن 

)فام ذنبنا يف أن أداءت( صارت ذات داء )خصاكم( مجع خصية، من أعضاء التناسل 

)وأن كنتم يف قومكم معرًشا أدًرا( مجع آدر ملنتفخ اخلصيتني.

ثياهِبم حتَت  َخيَّلَت  وا  َجَلسرُ إذا  َنْذرا5 هلا  ِغيِب  بالضَّ ترُ��ويِف  َخرانَِق 

)تويف  لولد األرنب  ثياهبم خرانق( مجع خرنق،  )حتت  )إذا جلسوا خيلت( ظننت 

بالضغيب( كأمري: صوت األرنب )هلا نذًرا( واجباًا.

ِرسالتي  لديك  َأبلِغ  َك��ِرٍب  َعْمراأب��ا  َتَدَعْن  وال  عني  جابٍِر  أبا  6

)لديك( عندك.

اْستِه  يف  د  َت��زوَّ َرْه��ًوا  وا  درُ َس��وَّ همرُ  ِعرْشا7 واردًة  الطرَي  خاَل  املاِء  ِمن 

ا وجهالاً )رهًوا( طائر أصغر من الُكرِكّي،  ا رجالاً شاَبَه محقاً )هم سودوا( جعلوا سّيداً

بعد  )الطري واردة عرًشا(  املاء خال( ظن  )من  دبره  استه(  )تزود يف  الكركي  وقيل: هو 

عرشة أيام.
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وقال يف السريع لعمرو بن هند يلوم أصحابه يف خذالنهم إياه:
َيغَضبرُ�وا  ومل  قوم�ي  َأس�َلَمني  ل��َس��وءٍة َح��لَّ��ْت هب��م ف��اِدَح��ْه1

���لُّ َخ��ل��ي��ٍل ك��ن��ت خ��اَل��ْل��ترُ��ه كرُ واِض���َح���ْه2 ل���ه  اهللرُ  َت�����َرك  ال 

ثعلٍب  ِم���ن  َأْرَوغرُ  ��لُّ��ه��مرُ  كرُ ب��ال��ب��اِرَح��ْه3 الليلَة  َأش��َب��َه  م��ا 

                   

َيغَضبرُ�وا  ومل  قوم�ي  َأس�َلَمني  ل��َس��وءٍة َح��لَّ��ْت هب��م ف��اِدَح��ْه1
)هبم  نزلت  )حلت(  قبيحة  خصلة  لسوءة(  يغضبوا  ومل  )قومي  تركني  )أسلمني( 

فادحة( ثقيلة احلمل.

���لُّ َخ��ل��ي��ٍل ك��ن��ت خ��اَل��ْل��ترُ��ه كرُ واِض���َح���ْه2 ل���ه  اهللرُ  َت�����َرك  ال 
)كل خليل( صديق )كنت خاللته( صادقته )ال ترك اهلل له واضحًة( سنًّا، الواضح: 

البياض، والواضحة: األسنان تبدو عند الضحك.

ثعلٍب  ِم���ن  َأْرَوغرُ  ��لُّ��ه��مرُ  كرُ ب��ال��ب��اِرَح��ْه3 الليلَة  َأش��َب��َه  م��ا 
ا: حاد عن اليء ومال عنه، ويروى  )كلهم أروغ( أمَيُل، راغ الرجل والثعلب روغاً
كبار  مع  جيري  وخديعة،  مكر  ذو  جبان  شائع  حيوان  ثعلب(  )من  أفزع  أي:  »أرَوُع«، 
َقِرَب منه  فإذا  ُيظّن ميتاًا،  أنه يتاموت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى  ِحَيله  السباع، من 
بالبارحه(  الليلة  أشبه  )ما  ثعلب«  من  »أروغ  املثل:  ويف  واصطاده،  عليه  وثب  حيوان 

ا يف روغاهنم عنه وخذالهنم له. رضب هذا مثالاً لشبه بعضهم بعضاً
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وقال يف رواية أبي عمرو الشيباني يف حبر الطويل:
َمناِزلرُْه  َقْفًرا  ال��داِر  َرْس��َم  أَتعِرفرُ  ْه1 ماثِلرُ الَويْشَ  َزْخَرَف  الَياميِنْ  كَجْفِن 

َتلَتِقي  حيث  أو  َنجراَن  أو  بَتثلِيَث  ْه2 َمسايِلرُ جاٍش  ِقيعاِن  يف  النَّجِد  ِمن 

نَى  بالمرُ ك  َتِصيدرُ إذ  لَسْلَمى  ِدي��اٌر  ْه3 ترُواِصلرُ داٍن  منك  َسْلَمى  َحْبلرُ  وإذ 

َغَزالرُها ِصيَد  يِم  الرِّ ِمثلرُ  ِهَي  وإذ  ��ْه4 هل��ا َن��َظ��ٌر َس���اٍج إل��ي��َك ترُ��واِغ��لرُ

ِحْقبًة  َق  التَّفرُّ َنخَشى  وما  َغنِينَا  ْه5 باِجلرُ الَعيِش  ناِعمرُ  َغِريٌر  كِانا 

��ودين  ��َب��ا وَي��قرُ ل��ي��ايَل َأق��ت��ادرُ ال��صِّ ونرُ��ج��اِولرُ��ْه6 َرْي��ع��انرُ��ه  بنا  َيرُ���ول 

ودرُونا  َخياٌل  َسلَمى  ِمن  لك  َسام  ْه7 فَأمايِلرُ ��ه  َع��ْرضرُ َكثِيٍب  َس��وادرُ 

فذو النِّرِي فاألعامرُ من جانِب احِلَمى  ْه8 َأساِجلرُ َتِري  ِس  ال�ُّ كَظهِر  وقرُفٌّ 

بينَنا  وسائَل  َسلَمى  اهَتَدْت  وأنَّى  ْه9 داِخلرُ القلَب  باَشَ  بٍّ  حرُ َبشاشَة 

وَبْلدٍة  وٍّ  َعدرُ ِمن  َسلَمى  وَن  درُ وكم  َذالِذلرُ��ْه10 اخلفيفرُ  اهل��اِدي  هبا  َيحاررُ 

كأّنه  ال��َف��اِة  َع���ريرُ  هب��ا  َي��َظ��لُّ  ْه11 ويرُضائلرُ شخَصه  يرُخافِي  َرِقيٌب 

ْجلٍة  ررُ ذاَت  َقبَلها  َسلَمى  ِخلترُ  وما  ْه12 َسابِلرُ ِجيَبْت  الليِل  َقْسَوِريُّ  إذا 

ِه  لِّ كرُ بعقلَِك  سلمى  َذهبْت  وقد  ْه13 َحبائلرُ َأح��رَزْت��ه  َصيٍد  غريرُ  فهل 

ٍش  رقِّ مرُ قلَب  أس��امءرُ  َأح��رَزْت  كام  ْه14 َمخايِلرُ الَحْت  الَ�ِق  كَلْمِع  بٍّ  بحرُ

َيبَتِغي  ��راِديَّ  ال��مرُ َأس��امَء  وَأنَكَح  ْه15 َمقاتِلرُ ترُصاَب  أن  َع��وٌف  بذلك 

هرُ  ��ِق��رُّ يرُ َق���راَر  ال  أن  رأى  ف��ل��اّم  ْه16 قاتِلرُ برُ��دَّ  ال  أس��امَء  َه��َوى  وأّن 

ٌش  رقِّ مرُ الِعراِق  أرِض  ِمن  َل  َترحَّ ْه17 َرواِحلرُ ِساًعا  َتِوي  َطَرٍب  عىل 
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ِو َأرٌضٍ ساَقه َنْحَوها الَهَوى  ْ إىل الرسَّ ْه18 غائِلرُ ِو  ْ بالرسَّ املوَت  أّن  َي��ْدِر  ومل 

َنطِّيٍة  َأْرٍض  بالَفرَديِن  ��وِدَر  ف��غرُ ْه19 واكِلرُ يرُ ال  دائ��ٍب  شهٍر  َم��ِس��ريَة 

وَنا  درُ ِحيَل  حاجٍة  ذي  ِمن  لك  فيا  ْه20 نائِلرُ هو  ؤ  امررُ َيَوى  ما  لُّ  كرُ وما 

َبعَدهرُ  وبَة  قرُ عرُ ال  َلَموٌت  لَعْمِري  ْه21 زايِلرُ لِذي الَبثِّ َأشَفى ِمن َهًوى ال يرُ

ٍش  رقِّ مرُ َوجِد  ِمثلرُ  بَسلَمى  فَوْجِدي  َع��واِذلرُ��ْه22 َتسَتِفيقرُ  ال  إذ  بأسامَء 

ٌش  رقِّ مرُ عليها  َوج��ًدا  َنْحَبه  َقَ�  ْه23 أرُماطِلرُ َخبااًل  َسلَمى  ِمن  لِّقترُ  وعرُ

                   

َمناِزلرُْه  َقْفًرا  ال��داِر  َرْس��َم  أَتعِرفرُ  ْه1 ماثِلرُ الَويْشَ  َزْخَرَف  الَياميِنْ  كَجْفِن 
)اليامين(  ِغمد  )كجفن(  نزوله  أماكن  )منازله(  خالية  قفًرا(  الدار  رسم  )أتعرف 
ن )الويش( النقش )ماثله( صانعه الذي ُيمثِّل  السيف املنسوب إىل اليمن )زخرف( حسَّ

التامثيل عليه.

َتلَتِقي  حيث  أو  َنجراَن  أو  بَتثلِيَث  ْه2 َمسايِلرُ جاٍش  ِقيعاِن  يف  النَّجِد  ِمن 
)بتثليث( موضع )أو نجران( موضع باليمن )أو حيث تلتقي من النجد( ما ارتفع 
واجلبال  اآلكام  عنها  انفرجت  قد  املطمئنة  لأرض  قاع،  مجع  قيعان(  )يف  األرض  من 

)جاش( بلد )مسايله( مجع مسيل ملوضع سيل املاء.

نَى  بالمرُ ك  َتِصيدرُ إذ  لَسْلَمى  ِدي��اٌر  ْه3 ترُواِصلرُ داٍن  منك  َسْلَمى  َحْبلرُ  وإذ 
تلك )ديار لسلمى إذ تصيدك باملنى( مجع ُمنية بمعنى التمني )وإذ حبل( عهد )سلمى 

منك دان( قريب )تواصله( تالقيه.

َغَزالرُها ِصيَد  يِم  الرِّ ِمثلرُ  ِهَي  وإذ  ��ْه4 هل��ا َن��َظ��ٌر َس���اٍج إل��ي��َك ترُ��واِغ��لرُ
)غزاهلا( ولدها  )صيد( أصيب  )مثل الريم( الظبية البيضاء  )وإذ هي( أي: سلمى 
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)هلا نظر ساج( ساكن فاتر )إليك تواغله( تسارقه، والواغل: الداخل يف القوم للرشاب 
ومل ُيدَع.

ِحْقبًة  َق  التَّفرُّ َنخَشى  وما  َغنِينَا  ْه5 باِجلرُ الَعيِش  ناِعمرُ  َغِريٌر  كِانا 
)غنينا( أقمنا )وما نخشى( نخاف )التفرق حقبة( سنة )كانا غرير( غافل )ناعم( 

ا. َحسن )العيش باجله( ناعمه وحسنه أيضاً

��ودين  ��َب��ا وَي��قرُ ل��ي��ايَل َأق��ت��ادرُ ال��صِّ ونرُ��ج��اِولرُ��ْه6 َرْي��ع��انرُ��ه  بنا  َيرُ���ول 
)ليايل أقتاد( أقود )الصبا( امليالن إىل اجلهل والُفتّوة )ويقودين يول( جييء ويذهب 

)بنا ريعانه( أّوله )ونجاوله( ندور معه.

ودرُونا  َخياٌل  َسلَمى  ِمن  لك  َسام  ْه7 فَأمايِلرُ ��ه  َع��ْرضرُ َكثِيٍب  َس��وادرُ 
)سام( ارتفع )لك من سلمى خيال( ما يراه النائم يف نومه )ودونا سواد( شخص 
)كثيب( ما اجتمع من الرمل )عرضه( بالفتح: خالف طوله )فأمايله( مجع أمَيل، للحبل 

املستطيل من الرمل.

فذو النِّرِي فاألعامرُ من جانِب احِلَمى  ْه8 َأساِجلرُ َتِري  ِس  ال�ُّ كَظهِر  وقرُفٌّ 
جانب  )من  الطويل  للجبل  َعلم،  مجع  )فاألعام(  نجد  بأعىل  جبل  النري(  )فذو 
احلمى( موضع )وقف( بالضم وشد الفاء: ما غلظ من األرض )كظهر ال�س( ما يوقى 
به من الرضب بالسيف )تري( تضطرب )أساجله( مجع َسْجل عىل غري القياس، للعني 

الغزيرة املاء.

بينَنا  وسائلرُ  َسلَمى  اهَتَدْت  وأنَّى  ْه9 داِخلرُ القلَب  باَشَ  بٍّ  حرُ َبشاشةرُ 
)وسائل( مجع  )سلمى( واحلال أن الوسائل إلخ  )اهتدت( اسَتَدلَّت  )وأنى( كيف 
وسيلة، للقرابة )بيننا بشاشة( هبجة وحسن )حب( مودة )باش( خالط )القلب داخله( 

ما دخل منه.
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وَبْلدٍة  وٍّ  َعدرُ ِمن  َسلَمى  وَن  درُ وكم  َذالِذلرُ��ْه10 اخلفيفرُ  اهل��اِدي  هبا  َيحاررُ 

األرض  من  منقطع  كل  )وبلدة(  الرش  بك  يريد  من  عدو(  من  سلمى  دون  )وكم 

أسافل  ذالذله(  )اخلفيف  بالطريق  العارف  اهلادي(  )هبا  يضّل  )يار(  خالية  أو  عامرة 

قميصه، مجع ذلذل وباهلاء، فهو َمثل، يقال: »َخّفْت ذالذل فالن« إذا شمر وأرسع.

كأّنه  ال��َف��اِة  َع���ريرُ  هب��ا  َي��َظ��لُّ  ْه11 ويرُضائلرُ شخَصه  يرُخافِي  َرِقيٌب 

الواسعة،  املفازة ال ماء فيها والصحراء  )الفاة(  )هبا عري( محار  يقيم هناره  )يظل( 

مجعه َفىلاً وفلوات )كأنه رقيب( حارس )خيايف( يسرت )شخصه( برشه )ويضائله( يصاغره 

وخيفيه، والضئيل: الصغري الدقيق.

ْجلٍة  ررُ ذاَت  َقبَلها  َسلَمى  ِخلترُ  وما  ْه12 َسابِلرُ ِجيَبْت  الليِل  َقْسَوِريُّ  إذا 

)رجلة(  صاحبة  )ذات(  الَفعلة  أو  الليلة  أي:  قبلها(  )سلمى  ظننت  خلت(  )وما 

شدة وقوة عىل السري راجلة )إذا قسوري الليل( معظمه وأشده )جيبت( ُلبست كاجليب 

)سابله( مجع رسبال للقميص.

ِه  لِّ كرُ بعقلَِك  سلمى  َذهبْت  وقد  ْه13 َحبائلرُ َأح��رَزْت��ه  َصيٍد  غريرُ  فهل 

الرضورية  العلوم  النفوس  به  تدرك  روحاين  نور  بعقلك(  سلمى  ذهبت  )وقد 

والنظرية )كله فهل( أنت )غري صيد( مصطاد )أحرزته( حازته وحفظته )حبائله( مجع 

حبالة، ملا جيعل يف األرض ليقع فيه الصيد.

ٍش  رقِّ مرُ قلَب  أس��امءرُ  َأح��رَزْت  كام  ْه14 َمخايِلرُ الَحْت  الَ�ِق  كَلْمِع  بٍّ  بحرُ
)كام أحرزت( حفظت )أسامء قلب مرقش( األكرب عم مرقش األصغر، وهذا عم 
عىل  شواهده  )خمايله(  ظهرت  الحت(  )ال�ق  إضاءة  )كلمع(  صادق  )بحب(  طرفة 

املطر.
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َيبَتِغي  ��راِديَّ  ال��مرُ َأس��امَء  وَأنَكَح  ْه15 َمقاتِلرُ ترُصاَب  أن  َع��وٌف  بذلك 

)وأنكح( زوج )أسامء( بنته )املرادي( منسوب إىل مراد، أيب قبيلة؛ ألنه مترد )يبتغي 

بذلك عوف( أبوها )أن تصاب مقاتله( أي: املرقش، أي: َقْتله.

هرُ  ��ِق��رُّ يرُ َق���راَر  ال  أن  رأى  ف��ل��اّم  ْه16 قاتِلرُ برُ��دَّ  ال  أس��امَء  َه��َوى  وأّن 

)فلام رأى( علم )أن ال قرار( مسكن )يقره( يسكنه )وأن هوى( حب )أسامء ال بد( 

ال حمالة )قاتله(.

ٌش  رقِّ مرُ الِعراِق  أرِض  ِمن  َل  َترحَّ ْه17 َرواِحلرُ ِساًعا  َتِوي  َطَرٍب  عىل 

)ترحل( انتقل من مكانه )من أرض العراق مرقش عىل طرب( حزن )توي( متيل 

وحتنو )ساًعا رواحله( مجع راحلة، للناقة القوية الصاحلة للرحل والرحيل.

ِو َأرٌضٍ ساَقه َنْحَوها الَهَوى  ْ إىل الرسَّ ْه18 غائِلرُ ِو  ْ بالرسَّ املوَت  أّن  َي��ْدِر  ومل 

بالرسو  املوت  أن  يدر  ومل  اهلوى  نحوها  ساقه  )أرض  محري  بالد  أعىل  الرسو(  )إىل 

غائله( مهلكه.

َنطِّيٍة  َأْرٍض  بالَفرَديِن  ��وِدَر  ف��غرُ ْه19 واكِلرُ يرُ ال  دائ��ٍب  شهٍر  َم��ِس��ريَة 
شهر  )مسرية  بعيدة  نطية(  )أرض  بقوله:  وبيَّنها  أرض  )بالفردين(  ترك  )فغودر( 

دائب( دائم )ال يواكله( السري يف الشهر، أي: ال يضعف عنه.

وَنا  درُ ِحيَل  حاجٍة  ذي  ِمن  لك  فيا  ْه20 نائِلرُ هو  ؤ  امررُ َيَوى  ما  لُّ  كرُ وما 
)فيا لك من ذي حاجة حيل دونا وما كل ما يوى( يب )امرؤ هو نائله( واجده.

َبعَدهرُ  وبَة  قرُ عرُ ال  َلَموٌت  لَعْمِري  ْه21 زايِلرُ لِذي الَبثِّ َأشَفى ِمن َهًوى ال يرُ
)لعمري ملوت ال عقوبة( مؤاخذة )بعده لذي البث( احلزن )أشفى( أبرُأ )من هوى( 

حزن )ال يزايله( يفارقه.
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ٍش  رقِّ مرُ َوجِد  ِمثلرُ  بَسلَمى  فَوْجِدي  َع��واِذلرُ��ْه22 َتسَتِفيقرُ  ال  إذ  بأسامَء 
ترتكه  تستفيق(  ال  إذ  بأسامء  )مرقش  حزن  وجد(  مثل  )بسلمى  حزين  )فوجدي( 

ْخَبتني )عواذله( مجع عاذلة، أي: الئمة. مقدار فِيقة، ملا بني الشَّ

ٌش  رقِّ مرُ عليها  َوج��ًدا  َنْحَبه  َقَ�  ْه23 أرُماطِلرُ َخبااًل  َسلَمى  ِمن  لِّقترُ  وعرُ
)ق� نحبه( موته، والنحب يف األصل النذر، واستعري للموت لوجوبه مثله )وجًدا( 

ا )عليها مرقش وعلقت( ُحبِيت )من سلمى خبااًل( فساد عقل )أماطله(. حزناً
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وقال يف حبر الكامل:
إذا  ال��ذي��ن  ال���ق���وِم  ِم���ن  إيّن  ْه1 َجررُ حرُ ودرُوِخ��ل��ْت  تاءرُ  الشِّ َأِزَم 

لهرُ  ال��برُ��ي��وترُ  ونِ���َي���ِت  ودرُ ي��وًم��ا  ْه2 ِق����َرررُ َربيِعهم  ��ب��ي��َل  قرُ ف��َث��نَ��ى 

ِرزقهمرُ  وك��ان  الَمنِيَح  ��وا  َرف��عرُ ْه3 َي���رَسرُ ه  ِقيمرُ يرُ ��نْ��ِق��ي��اِت  ال��مرُ يف 

َيحبِسه ليس  َق��وي��اًم  ًط����ا  َشْ ْه4 رُ ����رسرُ ل��ّم��ا َت��ت��اب��َع ِوج��ه��ًة عرُ

ص��اِدق��ٍة  بكلِّ  ال��ِج��ف��اَن  َت��ْل��َق��ى  ْه5 ِح���رَيرُ َبينَهم  درُ  تُّ�����َردَّ ��ت  ثرُ��مَّ

َمجالِِسنا  ل��دى  الِجفاَن  وَت��َرى  ْه6 �����َؤررُ سرُ بينهم  اٍت  ��ت��ح��ريِّ مرُ

��لرُ��ٍب  ف��ك��أّن��ا َع���ْق���َرى ل���دى قرُ ْه7 َي��ص��َف��رُّ ِم��ن َأغ��راهِب��ا َص��َق��ررُ

��ن��ا س��يرُ��دِركرُ أْن  َل��نَ��ع��َل��مرُ  إّن���ا  ْه8 َم��َط��ررُ َسواَمنا  يرُصيبرُ  َغيٌث 

َغ��َدْت  للِهياِج  ِغيرةرُ  المرُ وإذا  ْه9 ����ررُ عرُ ��ع��اِر َم���وٍت ظ��اه��ٍر ذرُ ب��سرُ

ئلوا  سرُ ال��ذي  وَأع��َط��ون��ا  َولَّ���وا  ْه10 ررُ أرُزرُ س��اق��ٍط  م��وٍت  َب��ع��ِد  ِم��ن 

��وا  َك��ِرهرُ وإن  وهم  َلنكسرُ إّن���ا  ْه11 ررُ َشَ ِخ��اَل��ه  َي��طِ��ري  ضًب���ا 

ه  وال��َم��ج��درُ نرُ��ن��ِم��ي��ه ونرُ��ْت��لِ��درُ ْه12 ِخ��ررُ َن��دِّ األَْك��ف��اء  واحل��م��درُ يف 

ال�  عىل  اجِل��ي��ادرُ  و  َتعفرُ كام  و  َنعفرُ ْه13 َن���َذررُ ���ِع��ّاِت وامل��خ��ذولرُ ال 

ومل  األق���َربرُ���وَن  عنه  غ���اَب  إن  ْه14 ��ِق م��ائ��ِه َش��َج��ررُ يرُ��ص��َب��ْح ب��َريِّ

وال  احل���ي���اِة  يف  ال���تَّ���َب���ايَل  إن  ْه15 ِع���َذررُ م��اِج��ٍد  َن��وائ��َب  غنِي  يرُ

����لُّ اْم�����ِرٍئ ف��ي��ام َأَل�����مَّ ب��ِه  كرُ ْه16 َف��َق��ررُ الِغنَى  ِم��ن  َي��بِ��نيرُ  ي��وًم��ا 
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إذا  ال��ذي��ن  ال���ق���وِم  ِم���ن  إيّن  ْه1 َجررُ حرُ ودرُوِخ��ل��ْت  تاءرُ  الشِّ َأِزَم 
أو  الناس  دخلتها  ودوخلت(  )الشتاء  واشتّد  عّض  أزم(  إذا  الذين  القوم  من  )إين 

ا )حجره( مجع حجرة للبيت. دخل بعضها بعضاً

لهرُ  ال��برُ��ي��وترُ  ونِ���َي���ِت  ودرُ ي��وًم��ا  ْه2 ِق����َرررُ َربيِعهم  ��ب��ي��َل  قرُ ف��َث��نَ��ى 
)قبيل  عطف  )فثنى(  ألجله  أي  الربد،  أي:  له(  )البيوت  قوربت  ودونيت(  )يوًما 

ربيعهم( مطرهم، أو زمنه )قرره( مجع ِقّرة بالكرس، للربد.

ِرزقهمرُ  وك��ان  الَمنِيَح  ��وا  َرف��عرُ ْه3 َي���رَسرُ ه  ِقيمرُ يرُ ��نْ��ِق��ي��اِت  ال��مرُ يف 
)رفعوا املنيح وكان( املنيح )رزقهم( اسم كان أو خربها )يف املنقيات( النوق السامن 

ذوات النِّْقي وهو املّخ )يقيمه( يرضب به )يرسه( اليرس: القوم املجتمعون عن امليرس.

َيحبِسه ليس  َق��وي��اًم  ًط����ا  َشْ ْه4 رُ ����رسرُ ل��ّم��ا َت��ت��اب��َع ِوج��ه��ًة عرُ
تتابع وجهة:  تتابع وجهة(  )ملا  )ليس يبسه( يجبه  قوياًم( مستقياماً  )شًطا  جعلوه 

ا: فقره وعدمه. أخذ طريقة واحدة )عرسه( بضم العني والسني إتباعاً

ص��اِدق��ٍة  بكلِّ  ال��ِج��ف��اَن  َت��ْل��َق��ى  ْه5 ِح���رَيرُ َبينَهم  درُ  تُّ�����َردَّ ��ت  ثرُ��مَّ
)تلقى( اجلريان واألضياف وغريهم )اجلفان( مجع جفنة، ألعظم القصاع )ب�(ـلحم 
)كل صادقة( ناقة سِمنة )ثمت( بمعنى ثم )تردد بينهم( أيدي بعضهم إىل بعض )حريه( 

مجع ِحرية، لقطع الودك والشحم.

َمجالِِسنا  ل��دى  الِجفاَن  وَت��َرى  ْه6 �����َؤررُ سرُ بينهم  اٍت  ��ت��ح��ريِّ مرُ
)وترى اجلفان لدى( عند )مالسنا( مجع جملس، ملكان اجللوس )متحريات( مممتلئات 

)بينهم( أي: األضياف )سؤره( مجع سؤرة، للفضلة من كل يشء.
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��لرُ��ٍب  ف��ك��أّن��ا َع���ْق���َرى ل���دى قرُ ْه7 َي��ص��َف��رُّ ِم��ن َأغ��راهِب��ا َص��َق��ررُ

)فكأنا عقرى( مجع عقرية: ما ُعقر من صيد وغريه )لدى قلب( مجع قليب ويؤنث، 

من  يقطر  ملا  ا،  حمركاً َغَرب  مجع  أغراهبا(  من  )يصفر  بالتسكني  وُقْلب  أقلبة  عىل  وجيمع 

ا: مجع صَقرة كذلك، لبقية املاء يف احلوض. الدلو بني احلوض وفم البئر )صقره( حمركاً

��ن��ا س��يرُ��دِركرُ أْن  َل��نَ��ع��َل��مرُ  إّن���ا  ْه8 َم��َط��ررُ َسواَمنا  يرُصيبرُ  َغيٌث 

الراعي  مالنا  سوامنا(  )يصيب  مطر  )غيث(  يلحقنا  سيدركنا(  أن  لنعلم  )إنا 

)مطره(.

َغ��َدْت  للِهياِج  ِغيرةرُ  المرُ وإذا  ْه9 ����ررُ عرُ ��ع��اِر َم���وٍت ظ��اه��ٍر ذرُ ب��سرُ
برسعة  االستئصال  لقصد  الدفعة  وهي  لإلغارة،  النارشة  اخليل  املغرية(  )وإذا 
)للهياج( احلرب )غدت بسعار( اتقاد )موت ظاهر ذعره( بضم الذال والعني إتباعا هلا: 

خوفه وفزعه.

ئلوا  سرُ ال��ذي  وَأع��َط��ون��ا  َولَّ���وا  ْه10 ررُ أرُزرُ س��اق��ٍط  م��وٍت  َب��ع��ِد  ِم��ن 
موت  بعد  )من  وغريه  صلح  من  سئلوا(  الذي  )وأعطونا  منهزمني  أدبروا  )ولوا( 

ساقط أزره( مجع إزار، أي: موت تسقط منه األزر.

��وا  َك��ِرهرُ وإن  وهم  َلنكسرُ إّن���ا  ْه11 ررُ َشَ ِخ��اَل��ه  َي��طِ��ري  ضًب���ا 
الرشر  )شره(  وسطه  خاله(  يطري  ضًبا  كرهوا  )وإن  نلبسهم  لنكسوهم(  )إنا 

ا: ما يتطاير من النار. حمركاً

ه  وال��َم��ج��درُ نرُ��ن��ِم��ي��ه ونرُ��ْت��لِ��درُ ْه12 ِخ��ررُ َن��دَّ األَْك��ف��اء  واحل��م��درُ يف 
ا، أي: قدياماً )واحلمد(  ه تليداً )واملجد( الرشف )ننميه( نكثره ونرفعه )ونتلده( نصريِّ

الوصف باجلميل عىل اجلميل )يف األكفاء( األمثال يف الرشف )ندخره( نبقيه.
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ال�  عىل  اجِل��ي��ادرُ  و  َتعفرُ كام  و  َنعفرُ ْه13 َن���َذررُ ���ِع��ّاِت وامل��خ��ذولرُ ال 
)اجلياد( مجع جواد، أو جيد: بنيِّ  )كام تعفو( باجلري  )نعفو( نعطو من غري سؤال 
نرصه  املرتوك  )واملخذول(  وَظَلع  هزال  من  هبا  ما  ِعّلة:  مجع  العات(  )عىل  الفضل 

وإعانته )ال نذره( نرتكه.

ومل  األق���َربرُ���وَن  عنه  غ���اَب  إن  ْه14 ��ِق م��ائ��ِه َش��َج��ررُ يرُ��ص��َب��ْح ب��َريِّ
ا )بريق( أول )مائه شجره(  )إن غاب عنه األقربون( أقاربه )ومل يصبح( ُيْسق َصبوحاً

وهذا مثل يرضب، يقال: »مل ُيصَبح شجُره بريِّق مائه« إذا ُخِذل وُترك.

وال  احل���ي���اِة  يف  ال���تَّ���َب���ايَل  إن  ْه15 ِع���َذررُ م��اِج��ٍد  َن��وائ��َب  غنِي  يرُ
كريم  )ماجد(  حوادث  )نوائب(  عن  يغني(  وال  احلياة  )يف  االختبار  التبايل(  )إن 

)عذره( مجع عذرة، بمعنى االعتذار.

����لُّ اْم�����ِرٍئ ف��ي��ام َأَل�����مَّ ب��ِه  كرُ ْه16 َف��َق��ررُ الِغنَى  ِم��ن  َي��بِ��نيرُ  ي��وًم��ا 
)كل امرئ فيام أمل( نزل )به يوًما يبني( يظهر )من الغنى( ضد الفقر )فقره( بفتح الفاء 

ا هلا: ضد الغنى. والقاف إتباعاً
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وقال يف حبر الطويل:
كأّنه َأم��َس��ى  الَغيمرُ  ما  إذا  إّن��ا  َحرَجفر1ُ َحراءرُ  وْهَي  َثْرٍب  ساَمِحيقرُ 

َصِقيَعه  ك��أّن  اٍد  ّ ب���ررُ وج��اءت  فر2ُ رسرُ كرُ والَمنازِل  البرُيوِت  ِخاَل 

َقبَلها  َيرقرُصرُ  وِل  الشَّ َقِريعرُ  وجاَء  فر3ُ تحرِّ مرُ هلا  اِعي  والرَّ فِء  ال��دِّ ِمن 

ظِيُّها شرُ نِقياِت  المرُ الِعشاَر  دُّ  َن��ررُ تصيَّفر4ُ المرُ ْمِرَع  يرُ حتى  احليِّ  إىل 

وَرنا درُ قرُ َتطَهى  الَحيِّ  إماءرُ  َتبِيترُ  فر5ُ تجرِّ المرُ األَشَعثرُ  إلينا  ويأِوي 

بينَها  زاَي��َل  اخليلرُ  ما  إذا  ونحن  زِعفر6ُ ومرُ ِخلٌّ  مرُ َنّشاٌج  الطَّعِن  ِمن 

كأّنا  شتَّى  احليِّ  َعذاَرى  وجالْت  فر7ُ َترعرُ واألَِس��نّ��ةرُ  ��واٍر  صرُ َت��وايل 

ّرٍة  حرُ ابنرُ  إال  احليِّ  َف��ْرَج  َيحِم  ومل  فر8ُ تلهِّ المرُ رَهقرُ  المرُ عاَء  الدُّ وَعمَّ 

َنِقيَذٍة  ��لَّ  كرُ الِغبِّ  َغ��داَة  فِفئنا  فر9ُ املتعرِّ الصابِررُ  الَكِميُّ  ومنّا 

نا ِرماحرُ َطلَّقْتها  قد  وك��اِره��ٍة  فر10ُ َت��ذررُ باملاء  والَعنيرُ  وَأنَقْذنا 

ّصٍة  غرُ َح��ي��اِزِم  يف  النَِّحيَب  دُّ  َت��ررُ زَعفر11ُ مرُ وْه��و  غ��اَدْرن��ه  َبَطٍل  عىل 

                   

كأّنه َأم��َس��ى  الَغيمرُ  ما  إذا  إّن��ا  َسماِحيقرُ َثْرٍب وْهَي َحراءرُ َحرَجفر1ُ
الشحم  لطرائق  ُسمحوق)))  مجع  سامحيق(  )كأنه  صار  أمسى(  الغيم  ما  إذا  )إنا 

)ثرب( شحم الشاة )وهي( أي الريح )حراء حرجف( شديدة.

َصِقيَعه  ك��أّن  اٍد  ّ ب���ررُ وج��اءت  فر2ُ رسرُ كرُ والَمنازِل  البرُيوِت  ِخاَل 
يسقط  الذي  جليده  صقيعه(  )كأن  فيها  ماء  ال  الغيم  من  قطعة  براد(  )وجاءت 

الذي ُحفظ يف الطرة: سمحيق، ومل نجده فيام لدينا من معاجم.   (((
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)كرسف(  الديار  واملنازل(  )البيوت  وسط  )خال(  الندى  من  األرض  عىل  بالليل 
الكرسف: القطن.

َقبَلها  َيرقرُصرُ  وِل  الشَّ َقِريعرُ  وجاَء  فر3ُ تحرِّ مرُ هلا  اِعي  والرَّ فِء  ال��دِّ ِمن 
)الشول( مجع شائل عىل غري قياس، للتي أتى عليها ِمن محلها  )وجاء قريع( سيِّد 
أو حلبها سبعُة أشهر )يرقص( يلعب )قبلها من الدفء( بالكرس ويرك: ما يدفع الربد 

)والراعي هلا( أي اإلبل )متحرف( موليها حرفه.

ظِيُّها شرُ نِقياِت  المرُ الِعشاَر  دُّ  َن��ررُ تصيَّفر4ُ المرُ ْمِرَع  يرُ حتى  احليِّ  إىل 
)نرد العشار( مجع عرشاء، للتي أتى عليها من لقاحها عرشة أشهر أو ثامنية )املنقيات( 
ذوات النقي، أي: املّخ )شظيها( مجع َشظاًى لعظم الصق بالذراع )إىل احلي حتى يمرع( 

خُيصب )املتصيف( بالفتح: املكان، أو بالكرس: الداخل فيه.

وَرنا درُ قرُ َتطَهى  الَحيِّ  إماءرُ  َتبِيترُ  فر5ُ تجرِّ المرُ األَشَعثرُ  إلينا  ويأِوي 
)ويأوي(  الطبخ  آالت  )قدورنا(  يف  ما  تطبخ  تطهى(  )احلي  أَمة  مجع  إماء(  )تبيت 
يرجع )إلينا األشعث( األغرب الرأس ونحوه من اجلدب )املتجرف( الذي جرفت السنون 

ماله، ومنه: َسيل ُجَراف، أي: ال يدع شيئاًا.

بينَها  زاَي��َل  اخليلرُ  ما  إذا  ونحن  زِعفر6ُ ومرُ ِخلٌّ  مرُ َنّشاٌج  الطَّعِن  ِمن 
يف  املحدد  إنفاذ  الطعن(  من  )بينها  وَتزيَّل  كزيَّل  ق  فرَّ زايل(  اخليل  ما  إذا  )ونحن 

اجلسم )نشاج( مصوت )خمل( ُمهزل )ومزعف( قاتل.

كأّنا  شتَّى  احليِّ  َعذاَرى  وجالْت  فر7ُ َترعرُ واألَِس��نّ��ةرُ  ��واٍر  صرُ َت��وايل 
)وجالت عذارى( مجع عذراء، للصغرية من النساء )احلي شتى كأنا توايل( توابع 

ا: مجع تالية )صوار( قطيع بقر الوحش )واألسنة( الرماح، مجع سنان )ترعف( تقطر دماً
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َدُم  أنفي  من  ســال  َرعفُت  ُموقــد  ــدُّ ــق ــت ال الــلــغــة  يف  وأصـــُلـــه 
وأرَعـــُف استقباله  يف  ـــُف  ُيــعــَرُفَأرُع ــذاك  ك والفتح  بالضم 

وقيل: إن سبب قراءة سيبويه للنحو أنه قال حلامد بن سلمة: ما تقول يف رجل رُعف يف 
يا سيبويه، إنام هي رعف كمنع، فشكى إىل اخلليل، فقال له:  الصالة؟ فقال له: حلنت 

رَعف هي الفصاحة ورُعف لغة.

ّرٍة  حرُ ابنرُ  إال  احليِّ  َف��ْرَج  َيحِم  ومل  فر8ُ تلهِّ المرُ رَهقرُ  المرُ عاَء  الدُّ وَعمَّ 
)وعم( ومل خيص  )احلي إال ابن حرة( كريمة  )فرج( مكان اخلوف  )ومل يم( يمنع 
أي:  هلفه،  الداعي  )املتلهف(  باألعداء  املأيّت  املغشى  )املرهق(  النداء  )الدعاء(  رهطه 

حزنه.

َنِقيَذٍة  ��لَّ  كرُ الِغبِّ  َغ��داَة  فِفئنا  فر9ُ املتعرِّ الصابِررُ  الَكِميُّ  ومنّا 
)ومنا  نقيذة( منقوذة من األعداء  )كل  العقب  )الغب(  )غداة( بكرة  )ففئنا( رددنا 
)املتعرف(  يكره  ما  عىل  )الصابر(  أقرانه  ليغر  شجاعته  يكمي  الذي  الشجاع  الكمي( 

الطالب عريف القوم ليقتله.

نا ِرماحرُ َطلَّقْتها  قد  وك��اِره��ٍة  فر10ُ َت��ذررُ باملاء  والَعنيرُ  وَأنَقْذنا 
)و( رب امرأة )كارهة قد طلقتها رماحنا( قتلت زوجها فصارت كاملطلقة )وأنقذنا( 

منعنها )والعني باملاء( الدمع )تذرف( تقطر.

ّصٍة  غرُ َح��ي��اِزِم  يف  النَِّحيَب  دُّ  َت��ررُ زَعفر11ُ مرُ وْه��و  غ��اَدْرن��ه  َبَطٍل  عىل 
ما  )غصة(  حوله  بام  مجعه  للصدر،  حيزوم  مجع  حيازم(  )يف  البكاء  النحيب(  )ترد 
مزعف(  )وهو  تركنه  )غادرنه(  شجاع  بطل(  )عىل  وغريه  عظم  من  احللق  يف  اعرتض 

مقتول.
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وقال يف حبر الرمل:
�����وٍب َت���ع���ِزفرُ اجِل����نُّ به  وَركرُ َأَب��ْد1 َعْهِد  ِم��ن  اجِليِل  ه��ذا  قبَل 

امل�����اءرُ هبا  وِض���ب���اٍب َس���َف���َر  ��َدْد2 ��ه��ا غ��رَي ال��سُّ َغ��ِرَق��ت أوالجرُ

ف��ْه��َي َم��وَت��ى َل��ِع��َب امل���اءرُ هبا  ���َدْد3 ��ي��لرُ غرُ ��ث��اٍء س��اَق��ه ال��سَّ يف غرُ

هيكٍل ب��طِ��ْرٍف  َت��ب��طَّ��ن��ترُ  ق��د  ِم��َك��ّد4 ج���ْأٍب  وال  ِم��رب��اٍء  غ��رِي 

��وا  ����ّدام َح���يٍّ َس��َل��فرُ ق��ائ��ًدا قرُ ��ْد5 فرُ ررُ ْغ���ٍل  ورُ أن��ك��اٍس وال  غ��رَي 

��رثرُ��وم��ٍة  ��ْع��ي ِم��ن جرُ نرُ��َب��اءرُ ال��سَّ ْد6 للبرُعرُ وَت��ن��ِم��ي  ن��ي��ا  ال��دُّ ك  َت����رُ

ملِِسهم  يف  اجل��ه��َل  ���ون  َي���َزعرُ َمْد7 الصَّ احِلْلم  ذي  أنصاررُ  ��مرُ  وهرُ

وا  يرُفِسحرُ حتى  الَمْحِل  يف  برٌُس  حرُ الَفنَْد8 َت��رِك  أو  املجِد  البتغاِء 

الِغنى  َأج���وادرُ  الَفْقر  َمحاءرُ  سرُ ْد9 ررُ المرُ َمخاِريقرُ  يِب  الشِّ س��ادةرُ 

                   

�����وٍب َت���ع���ِزفرُ اجِل����نُّ به  وَركرُ َأَب��ْد1 َعْهِد  ِم��ن  اجِليِل  ه��ذا  قبَل 
ت،  تصوِّ به(  اجلن  )تعزف  تسلك  أي:  ُتركب،  ألهنا  طريق؛  )ركوب(  ُرب  )و( 
العزيف: صوت اجلن )قبل هذا اجليل( القرن، أو اخللق )من عهد( معرفة )أبد( واألبد 

ا: الدهر. حمركاً

امل�����اءرُ هبا  وِض���ب���اٍب َس���َف���َر  ��َدْد2 ��ه��ا غ��رَي ال��سُّ َغ��ِرَق��ت أوالجرُ
)وضباب( مجع َضّب: حيوان َبّري يسكن اجلبال )سفر املاء هبا( سفر هبا: أخرجها 
ا )غري السدد(  من جحرهتا )غرقت( استرتت يف املاء )أوالجها( جحرهتا، مجع َوَلج حمركاً

ا للباب. ما عىل أفواهها من الرتاب، مجع ُسّدة، وأصله ما عىل فم البئر، ويقال أيضاً
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ف��ْه��َي َم��وَت��ى َل��ِع��َب امل���اءرُ هبا  ���َدْد3 ��ي��لرُ غرُ ��ث��اٍء س��اَق��ه ال��سَّ يف غرُ
)فهي موتى( مجع ميت )لعب املاء هبا( رفعها )يف غثاء( ما اجتمع يف السيل )ساقه 

السيل غدد( مرتاكب بعضه عىل بعض.

هيكٍل ب��طِ��ْرٍف  َت��ب��طَّ��ن��ترُ  ق��د  ِم��َك��ّد4 ج���ْأٍب  وال  ِم��رب��اٍء  غ��رِي 
)قد تبطنت( سلكت بطنها )ب�(ـفرس )طرف( كريم الطرفني األب واألم )هيكل( 
ضخم عظيم )غري مرباء( املرباء الذي به ُرُبّو املفاصل، أي: انتفاخها )وال جأب( قصري 

يف ِغلظ )مكد( وهو الذي ُيَكّد، أي: يرضب بالرجل والسوط.

��وا  �����ّداَم َح���يٍّ َس��َل��فرُ ق��ائ��ًدا قرُ ��ْد5 فرُ ررُ ْغ���ٍل  ورُ أن��ك��اٍس وال  غ��رَي 
أنكاس( مجع نِكس،  )غري  أو مضوا  )قدام حي سلفوا( هلكوا  )قائًدا( حال كوين 
للعاجز الضعيف )وال وغل( مجع َوغيل، وهو الداخل يف القوم للرشاب ومل يدَع )رفد( 

ْفد، أي: اإلعانة. مجع رفود لكثري الرَّ

��رثرُ��وم��ٍة  ��ْع��ي ِم��ن جرُ نرُ��َب��اءرُ ال��سَّ ْد6 للبرُعرُ وَت��ن��ِم��ي  ن��ي��ا  ال��دُّ ك  َت����رُ
الصغرية  القريبة  اخلصلة  الدنيا(  )ت�ك  أصل  )السعي من جرثومة(  )نباء( عظام 

)وتنمي للبعد( اخلصال العظام، مجع بعيد ضّد قريب.

ملِِسهم  يف  اجل��ه��َل  ���ون  َي���َزعرُ َمْد7 الصَّ احِلْلم  ذي  أنصاررُ  ��مرُ  وهرُ
)وهم أنصار  )اجلهل يف ملسهم( مكان جلوسهم  يرّدون ويكّفون أهل  )يزعون( 

ذي احللم( العقل )الصمد( الذي ُيصمد إليه يف الشدة، أي: يقصد.

وا  يرُفِسحرُ حتى  الَمْحِل  يف  برٌُس  حرُ الَفنَْد8 َت��رِك  أو  املجِد  البتغاِء 
الشدة  املحل(  )يف  للنحر  اإلبل  يبسون  أي:  احلبس،  كثري  حبوس:  مجع  )حبس( 
)حتى يفسحوا( يتسع احلال هبم )البتغاء( طلب )املجد( الرشف )أو ترك الفند( الكذب 

واخلطأ وما يفند عليه صاحبه أو يالم.
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الِغنى  َأج���وادرُ  الَفْقر  َمحاءرُ  سرُ ْد9 ررُ المرُ َمخاِريقرُ  يِب  الشِّ س��ادةرُ 
)سمحاء( أسخياء، مجع َسموح )الفقر( أي: فيه )أجواد الغنى( أي: فيه )سادة( مجع 
بالعطاء،  يتخّرق  )خماريق( مجع خمراق، للذي  يب  الشَّ )الشيب( مجع أشيب، لذي  سيِّد 

أي: يتشقق )املرد( مجع أمرد، للذي مل خترج حليته.

  




